
Verslag SVD 1 – Waarde 1 
Datum: 10 mei 2014 
Ruststand: 0-2, eindstand 2-3 
Toeschouwers: ca. 40 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Henri Lamme, Marcel van Houte, Diedrik 
Noordam, Sander Tettelaar (C.), Iman Noordam, Corné van Liere, Mark Witsel, Olivier Noordam, 
Maurice Harthoorn, Davey Tolhoek, Marc Scheele. 
 
De laatste wedstrijd van het seizoen 13 / 2014 was de uitwedstrijd tegen de 
Sport Vereniging Driewegen – SVD. Deze ploeg is de afgelopen jaren vaak een lastige tegenstander 
voor Waarde geweest. SVD heeft dit seizoen met enkel twee winstpartijen tegen vv Borssele slechts 
6 puntjes bij elkaar gesprokkeld en staat daardoor voorlaatste in de stand. De club uit Driewegen is 
momenteel in gesprek in gesprek met buurman vv Volharding uit Ovezande om de mogelijkheden 
van samenwerking of fusie af te tasten. 
Onder wat regenachtige omstandigheden maar op een goed bespeelbaar veld, ging Waarde prima 
van start en zette de tegenstander direct onder druk. Het was een klein mirakel dat er na het eerste 
kwartier nog geen doelpunten waren gevallen. Eerst was er een scrimmage voor het SVD-doel 
waarna de bal via paal, doelman en nogmaals paal terug het veld in kwam. Even later een prima kans 
na een goed lopende aanval over rechts maar in beide gevallen, geen goals. Vooral de acties op 
snelheid van Corné waren constant dreigend, iets waar de SVD-verdedigers maar moeilijk vat op 
kregen. Zijn inspanningen werden uiteindelijk beloond, toen hij na een mooie solo met een prachtig 
gekruld schot in de bovenhoek Waarde in de 25 e minuut verdiend op voorsprong schoot: 0-1. Kort 
daarop volgde weer een goed lopende aanval door het midden waarbij de bal werd doorgekopt op 
Olivier die strak de 0-2 binnenschoot. SVD kon daar in de eerste helft weinig tegenover stellen maar 
groef zich gelukkig niet in en probeerde mee te blijven voetballen. Ruststand: 0-2. 
Waarde wist dat SVD soms in staat is om, volstrekt tegen de verhoudingen in, een wedstrijd te laten 
kantelen. En dat gegeven bleek ook nu weer het geval. Na ruim een uur spelen knokte SVD zich terug 
in de wedstrijd door de aansluitingstreffer na een counter binnen te schieten: 1-2. Waarde raakte 
daarvan niet van de kook en kreeg via Marc Scheele daarna een dot van een kans. Na een prima pass 
van Johan Tettelaar over de SVD verdediging heen, kon Marc alleen op de keeper af maar hij helaas 
schoot hij hoog over. Toen in de 75e minuut Marc opzichtig door een SVD-verdediger onderuit werd 
geschoffeld in de 16-meter, schoot Olivier overtuigend de 1-3 binnen. Het werd nog even spannend 
toen SVD in de slotfase de 2-3 liet aantekenen maar verder dan dat kwam het toch niet. De laatste 
drie wedstrijdpunten van het voetbalseizoen 2013 / 2014 gingen hiermee verdiend mee naar 
Waarde. 
Het eindresultaat van dit seizoen – en ter vergelijking ook van het vorige seizoen – is dan als volgt: 
13/14: 26 wedstrijden, 9 x winst, 5 x gelijk, 12 x verlies, 32 punten, 49 doelpunten voor en 52 tegen. 
12/13: 24 wedstrijden, 13 x winst, 3 x gelijk, 8 x verlies, 42 punten, 55 doelpunten voor en 42 tegen 
 
 

Waarde en Bevelanders delen de punten. 
Waarde 1 – Bevelanders 1 
Ruststand 0-0, eindstand 1-1 
Datum 3 mei 2014 
Scheidsrechter: Jos van Belzen uit Goes 
Toeschouwers: ca. 85 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Henri Lamme, Diedrik Noordam, Maurice Harthoorn, Mark Witsel, 
Marc Scheele, Jawad Samiky, Sander Tettelaar, Olivier Noordam, Corné van Liere, Aldemiro Kassoma, 
Davey Tolhoek, Iman Noordam, Jan Willem Ruissen. 



 
Bevelanders had zes van zijn zeven laatste wedstrijden gewonnen en in alle die partijen slechts één 
tegendoelpunt opgelopen. Met deze fraaie serie had de ploeg uit Noord-Beveland een tweede plaats 
te pakken in de derde periode achter ZSC en dus nog alle kans om na-competitie te halen. Nadat 
voorafgaand aan deze wedstrijd Waarde 2 en 3 al hadden gewonnen, was het nu de beurt aan de 
eerste ploeg om te proberen de punten op Sportpark Keizershoofd te houden. 
In de eerste helft maakten beide ploegen er een leuke pot voetbal van met toch een licht 
veldoverwicht voor de gasten. Waarde liet bij vlagen zelf ook goed spel zien net als een week eerder 
tegen Arnemuiden en bleef goed mee voetballen. Na een half uur kreeg Waarde een dot van een 
kans om op voorsprong te komen maar de inzet van Olivier was te zacht om de Bevelanders-goalie 
echt in verlegenheid te brengen.  De fysiek sterke Kamperlanders waren wel constant dreigend maar 
konden hun goede spel niet uitdrukken in doelpunten en dus gingen beide teams rusten met een 
brilstand: 0-0. Door middel van een sms-hotline bleef coach Dennis ondertussen in Turkije op de 
hoogte van de ontwikkelingen van onze ploeg. 
Na rust werd duidelijk dat Bevelanders enkel voor de winst naar Waarde was gekomen. De ploeg 
nam meer en meer het initiatief waardoor een doelpunt ook echt in de lucht hing. In de 60e minuut 
was het raak, een voorzet vanaf links werd in de verre hoek goed ingeschoten en Bevelanders kwam 
verdiend op een 0-1 voorsprong. In plaats van te proberen door te drukken leek het er op, dat 
Bevelanders de krappe voorsprong wou gaan verdedigen. Dat bleek een slechte optie. Plots sloop er 
onzekerheid bij Bevelanders in de ploeg waardoor Waarde beter in de wedstrijd kwam. Met de 
snelheid van Miro, Corné en de ingevallen Jawad (na een paar maanden blessureleed) was er voorin 
dreiging genoeg. In de 80e minuut kreeg Waarde de beloning waar het op dat moment wel recht op 
had. Miro ging goed door op een hoge bal die door de Bevelanders-keeper en verdedigers verkeerd 
werd ingeschat waarna onze topscorer zijn 15e doelpunt dit seizoen kon laten aantekenen. Beide 
ploegen waren daarna niet bij machte om nog te scoren en dus kwam een terechte 1-1 als 
einduitslag in de boeken. Complimenten aan de spelers en begeleiding van beide ploegen voor de 
sportieve wedstrijd en zeker ook aan scheidsrechter Jos van Belzen. Laatstgenoemde floot een puike 
partij en had geen kaarten nodig om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. 
Op 10 mei speelt Waarde z’n laatste wedstrijd uit tegen SVD. 
 

Verslag Vlissingen 1 – Waarde 1 
Datum: 19-04-2014 
Ruststand: 3-0, eindstand 4-1 
Scheidsrechter Peter van de Borgt uit Kruiningen 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Diedrik Noordam, Jan-Willem Ruissen, Corné van 
Liere, Lucien Slabbekoorn, Iman Noordam, Olivier Noordam, Aldemiro Kassoma, Stefan Dijl, Davey 
Tolhoek, Rob Reijtenbach, Marc Scheele, Maurice Harthoorn.  
 
Slappe start breekt Waarde op. Een wedstrijd met twee gezichten. 
Op een wat hobbelig hoofdveld van zondag-eersteklasser vc Vlissingen, moest Waarde aantreden 
tegen de zaterdagploeg onder leiding van trainer Johan Schouten. In de aanloop naar de wedstrijd 
bleek in de warming-up al dat er weinig beleving in de ploeg zat. Trainer Dennis had het ook 
opgemerkt en waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van te slap beginnen aan de match. De 
conclusie is dat je, ondanks vooraf gemaakte afspraken en afgesproken intenties, als trainer de 
wedstrijdbeleving van een ploeg maar beperkt kan beïnvloeden. Dat bleek ook, want na amper 
enkele minuten stond Vlissingen al met 2-0 voor door twee persoonlijke fouten achterin. De 
technisch vaardige spelers van Vlissingen kregen in het begin teveel ruimte waardoor Waarde de 
eerste helft constant achter de bekende feiten aanliep. Vlissingen voetbalde veel gedrevener dan 
onze ploeg en kwam zelfs in de eerste helft verdiend op een 3-0 voorsprong. Waarde zette daar maar 
bar weinig tegenover en de vrees was gegrond dat het na de rust een walk-over zou worden.  



In de rust maakte onze trainer iedereen duidelijk dat de beleving en wedstrijdinstelling zwaar onder 
de maat was. Wou Waarde er in de tweede helft nog iets van maken dan was duidelijk, dat er uit een 
ander vaatje getapt moest worden. En inderdaad was Waarde in de tweede helft voetballend de 
betere ploeg. Domper was dan ook, dat Vlissingen al in de 50 minuut al op een 4-0 voorsprong kwam 
door een vrije trap op de rand 16-meter snoeihard via onderkant lat binnen te schieten. Deze stand 
nog ophalen was teveel gevraagd. Toch kreeg Waarde nog een beetje loon-naar-werken toen Corné 
van Liere de 4-1 fraai binnenschoot op aangeven van Aldemiro. Daarna volgden nog wat hele en 
halve kansen maar echt in de problemen kwam Vlissingen niet meer. Eindresultaat was dus, dat we 
voor de tweede keer dit seizoen de punten aan onze tegenstander moesten laten. Vorig seizoen was 
het anders en wist Waarde tot tweemaal toe van Vlissingen te winnen. Over twee seizoenen 
gemeten liggen beide teams dus in balans maar daar is alles voor nu wel mee gezegd. De match werd 
overigens prima geleid door scheidsrechter Peter van de Borgt uit Kruiningen. 
Volgende competitiewedstrijd is tevens de laatste thuiswedstrijd dit seizoen. Op 3 mei komt vv 
Bevelanders op bezoek. 
 
 

Wedstrijdverslag Lewedorpse Boys 1 – Waarde 1 
Datum: 5 april 2014 
Ruststand: 1-1, eindestand 3-1 
Scheidsrechter: Cor de Pijper uit Hoeven (NB) 
Toeschouwers: ca. 30 
 
Opstelling Waarde: Henk-Jan Everse, Henri Lamme, Diedrik Noordam, Corné van Liere, Maurice 
Harthoorn, Mark Witsel, Marcel van Houte, Iman Noordam, Olivier Noordam, Aldemiro Kassoma, 
Stefan Dijl, Davey Tolhoek, Rob Reijtenbach.  
 
Onder prima weersomstandigheden maar op een wat triest en sfeerloos aandoend Sportpark 
Korenweg moest Waarde aantreden tegen Lebo. Er was maar weinig volk op de match afgekomen en 
omdat het sportpark compleet in het buitengebied is gelegen was er maar er maar weinig ambiance 
te bespeuren. Dat is spijtig wetende dat in het verleden toen Lebo nog zonddagvoetbal speelde, er 
wel veel volk op sommige wedstrijden afkwam. Zeker bij derby’s tegen de buren Luctor en Patrijzen 
dan stonden er enkele honderden toeschouwers. Kennelijk leeft het zaterdagvoetbal (nog?) niet zo 
bij de achterban en dat is jammer, een leuke club als Lebo verdient in dat opzicht meer support. 
Wat de wedstrijd betreft kunnen we tevreden zijn over de eerste helft. Waarde speelde iets frisser 
en was wat dreigender dan Lebo. Het was voor beide ploegen wel lastig voetballen, omdat het gras 
erg lang was. Dit kwam de balsnelheid voor beide ploegen niet ten goede. Na een kwartier nam 
Waarde de leiding. Na een goedlopende aanval vanaf rechts werd Miro aangespeeld die op de00 
keeper afging en goed aflegde op de mee opgekomen Olivier Noordam die geheel vrij kon 
binnenschieten: 0-1. Die vreugde was van korte duur, want tien minuten later werd een hoge voorzet 
vanaf links door good-old Marcel Rooze goed binnengekopt en dus was de gelijkmaker een feit: 1-1. 
Dat was ook de ruststand.  
 
In de tweede helft was Lebo de betere partij. Het verschil werd gemaakt door de snelle Olde Raas die 
in het begin van de 2e helft het strafschopgebied van Waarde kon binnendringen om vervolgens 
kruiselings en laag de 2-1 binnen te schieten. Waarde drong daarna wel aan maar miste de echte 
“drive” van de eerste helft om langszij te komen. Er waren wel wat hele en halve kansen maar de 
gelijkmaker bleef uit. De wedstrijd werd beslist door Olde Raas die overduidelijk eerst de bal met z’n 
bovenarm toucheerde voordat hij vrij voor onze keeper kwam en de 3-1 binnenschoot. Onze spelers 
moeten leren in dergelijke spelsituaties alerter te reageren want vrijwel niet appelleerde voor 
handspel. Uiteindelijk weer een verliespartij voor geel/zwart, hopen dat het tij weer eens gaat keren. 
Wie weet volgende week, want dan speelt Waarde thuis tegen laagvlieger Borssele.   



 
 

Verslag Hoedekenskerke 1 – Waarde 1 
31 maart 2014 
Ruststand: 1-2, eindstand 3-2 
Scheidsrechter: Kees van der Linde uit Wemeldinge 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Henri Lamme, Sander Tettelaar, Diedrik Noordam, Jan Willem 
Ruissen, Iman Noordam, Mark Witsel, Olivier Noordam, Alemiro Kassoma, Davey Tolhoek, Edward 
Butijn, Lucien Slabbekoorn, Steffan Waterman.  
 
Afwezig / geblesseerd bij Waarde: Evert van Houte, Joep Krijger, Marc Scheele, Marcel van Houte, 
Corné van Liere, David Akintunde, Jawad Samiky, Kama Qebayli, Johan Tettelaar. 
 
Het missen van één of enkele spelers mag in principe niet als excuus gelden voor een wat mindere 
wedstrijd. Tegenstanders hebben daar immers ook mee te maken. Maar wanneer echter 9 spelers 
ontbreken wordt het ook voor Waarde knap moeilijk om nog tot grote daden te komen. Zeker tegen 
een lastige tegenstander als Hoedekenskerke. Toch ging de wedstrijd voor Waarde voortvarend van 
start want, wie de aftrap van de wedstrijd heeft gemist heeft waarschijnlijk ook het eerste doelpunt 
gemist. Vrijwel direct na de aftrap kwam een afgeslagen bal bij Miro terecht die direct goed laag over 
de grond afrondde en de 0-1 liet aantekenen. De voorsprong duurde maar kort want na 15 minuten-
wedstrijd lag de gelijkmaker aan de andere kant al in het net. Inmiddels was Olivier Noordam met 
een blessure uitgevallen. Waarde spelers verdedigden niet kort genoeg, de vrijstaande Niels Otte 
werd gevonden die goed binnenschoot; 1-1. Hoedekenskerke liet het betere spel zien maar Waarde 
kwam voor rust toch op voorsprong toen een domme overtreding op een Waarde-speler in het 
strafschop gebied resulteerde in een penalty. Miro schoot droog binnen: 1-2. Dat was ook de 
ruststand. 
 
Na rust pakte Hoedekenskerke meer en meer het heft in handen en maakt al snel de 2-2. Ondanks 
het feit dat coach Dennis sterk moest improviseren met de opstelling houdt Waarde vervolgens toch 
eenvoudig stand. Een inschattingsfout van onze keeper bleek uiteindelijk fataal. Een hoge bal vanaf 
rechts werd door weer Niels Otte goed ingekopt waardoor we tegen een 3-2 achterstand aankeken. 
Waarde was niet bij machte dit nog recht te zetten en stond voor de tweede keer dit seizoen met 
lege handen in de wedstrijd tegen de blauw/witten. Hopelijk kunnen we ons herpakken in de 
volgende wedstrijd. A.s. zaterdag spelen we uit tegen Lewedorpse Boys waarvan we thuis maar nipt 
hebben verloren. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 
 

Wolfaartsdijk 1 – Waarde 1 
Datum: 15 maart 2014 
Ruststand: 1-0, eindstand 1-1 
Scheidsrechter: de heer M. Safrati uit Dordrecht 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Henry Lamme, Sander Tettelaar, Diedrik Noordam, Iman Noordam, 
Olivier Noordam, Corné van Liere, Kamal Quebayli, Mark Witsel, ,Jawad Samiky, Maurice Harthoorn, 
Aldemiro Kassoma, Stefan Dijl. 
 
Afwezig / geblesseerd: trainer Dennis Neels, Evert van Houte, Johan Tettelaar, Joep Krijger, David 
Akintunde, Marc Scheele. 
 



De wedstrijd tegen Wolfaartsdijk stond wat Waarde betreft in het teken van revanche. De 
thuiswedstrijd ging eerder met verlies de mist in en dus alle reden om wat recht te zetten. Dit moest 
ook kunnen, aangezien beide ploegen elkaar in de stand niet veel ontlopen. Onze coach ad-interim 
Frank Lobbezoo had als instructie meegegeven de tegenstander rond de middellijk op te vangen, 
gezamenlijk druk te zetten en op snelheid eruit counteren. Dat laatste lukte ook één keer, alleen de 
inzet van Aldemiro werd in-extremis door de keeper van Wolfaartsdijk tot hoekschop verwerkt. Dat 
was het enige wapenfeit van Waarde-kant. Omdat vooral op het middenveld teveel ruimte werd 
weggeven, liepen onze spelers meer achteraan de tegenstander in plaats van zelf tot goed voetbal te 
komen. Na 25 minuten profiteerde Wolfaartsdijk van nonchalant uitverdedigen, waarna een 
vrijstaande speler kon binnenschieten: 1-0. Ondertussen was Jawad met een kniekwetsuur 
uitgevallen, Kamal had op “10” zijn plaats ingenomen. 
In het tweede-bedrijf moesten we proberen meer het initiatief te nemen en dus werd de tactiek 
aangepast en gingen we 4-3-3- spelen. Verrassend om te zien, hoever onze tegenstander terugviel en 
dat het bij Waarde ineens wel ging lopen. Geel / zwart was plots heer en meester en de tegenstander 
kwam nauwelijks nog van de druk onderuit. Kantelpunt in de wedstrijd had moeten zijn het moment 
halverwege de tweede helft toen Aldemiro als doorgebroken speler in het strafschopgebied onderuit 
werd geschopt. Om onbegrijpelijke redenen weigerde arbiter Safranti de bal op de stip te leggen of 
een kaart uit te delen en deed de overtreding af met een vrije trap op de rand van de 16-mter. Deze 
werd in de muur geschoten en leverde niets op. De gelijkmaker kwam er toch. Uit één van de vele 
hoekschoppen die Waarde afdwong volgde een scrimmage en prikte Maurice Harthoorn de bal 
uiteindelijk in doel: 1-1. Een verdiende voorsprong hing voor Waarde lange tijd in de lucht maar 
kwam er ondanks enkele kansen uiteindelijk niet. Wolfaartsdijk kreeg nog één goede kans toen 
pinchhitter Wilfred van den Dries tegen het einde van de wedstrijd op rand-16-meter mocht 
aanleggen voor een vrije trap. Onze keeper wist wat hem te wachten stond en pareerde zijn harde 
knal met een voortreffelijke redding. Tot een echte revanche was het met dit 1-1 gelijkspel 
uiteindelijk dus niet gekomen. Willen we in de 3e periode nog een rol van betekenis spelen, zal er in 
de volgende wedstrijden sowieso gewonnen moeten worden. Om te beginnen a.s. zaterdag wanneer 
W.I.K. uit Kerkwerve op bezoek komt.  
 
Complimenten aan Stefan Dijl die deze wedstrijd weliswaar niet in actie hoefde te komen maar 
desondanks positief stand-by was. 
 
 

S.K.N.W.K. 1 – Waarde 1 
Datum: 22 februari 2014 
Ruststand: 2-0, eindstand 3-0. 
 

Selectie Waarde: Kevin Schrier, David Akintunde, Diedrik Noordam, Sander Tettelaar, Johan Tettelaar, 
Iman Noordam, Jawad Samiky, Corné van Liere, Mark Witsel, Rob Reijtenbach, Stefan Dijl, Davey 
Tolhoek, Aldemiro Monteiro, Olivier Noordam. 

 
Na de mooie overwinning van vorige week togen we deze week naar de nieuwe koploper SKNWK uit 
Nieuwerkerk. Door een aantal afwezigen was Kevin Schrier, onze keeper van vandaag, de oudste man 
op het veld. Met zijn 23 jaar en met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar begonnen we aan de 
wedstrijd. De match was nog maar net begonnen, toen Corné op rechts vertrok waarbij hij met een 
goede voorzet Davey wist te bereiken. Davey, die na een prachtige controle goed inschoot, zag dat 
de bal ternauwernood werd gepareerd door de uitstekende keeper. In de eerste helft hadden we een 
overwicht, wat in de eerste 15 minuten resulteerde in een drietal 100% kansen. Waar SKNWK met 
een aantal counters eruit kwam, kregen ze na 20 minuten een discutabele vrije trap rechts van de 
goal. Iedereen gepositioneerd en met een vingerlengte tekort kwam Kevin te laat op de goed in één 
keer ingeschoten vrije trap. Eenzelfde doodspelsituatie deed ons even later weer huiveren. Een 



corner wordt bij de eerste paal niet goed verwerkt en in de scrimmage staat een speler van SKNWK 
op de juiste plaats om binnen te schieten, jammer: 2-0. De eerste helft, waarin we goed staan te 
voetballen, wordt er met veel inzet gestreden. Dit geeft ons een aantal kansen, zo ook de penalty die 
we na 35 minuten krijgen. Iman werd door een harde overtreding in de 16-meter gevloerd. Broer 
Diedrik achter de bal, en… helaas de bal wordt weer gepareerd. Met deze teleurstelling en het feit 
dat Johan Tettelaar geblesseerd de strijd moest staken, gaan we rusten.  
Na rust blijft Waarde vrij éénvoudig overeind zonder zelf overigens tot grote kansen te komen. 
SKNWK maakt deze middag de status van koploper geen moment waar en kan, evenals in de 
heenwedstrijd, geen moment echt overtuigen. Wilco de Valk, een speler met een geweldige staat 
van dienst in het zeeuws voetbal, heeft duidelijk moeite de rol van leider en spelverdeler, te 
vervullen. Tenzij dat in deze wedstrijd sprake was van een off-day bij de tegenstander, valt te vrezen 
dat de ploeg van trainer Jack Wijnands bij een eventuele promotie naar de 3e klasse echt te kort gaat 
komen. Opvallend trouwens, dat laatstgenoemde zich verbaal te vaak laat gaan richting arbiter en 
supporters van de tegenstander. De beslissing in de wedstrijd valt halverwege de tweede helft na 
geklungel achterin bij Waarde. De bal wordt door een speler van SKNWK voorgegeven en onze 
keeper wordt met een droge schuiver in de rechter benedenhoek verrast: 3-0. Wedstrijd gespeeld. 
In deze match maakten twee junioren hun debuut in Waarde 1, Rob Reijtenbach en Stefan Dijl. 
Samen met Davey Tolhoek en Iman Noordam verdienen deze jongens een compliment door in een 
lastige wedstrijd als deze tegen de koploper, zo te debuteren. Keep on the good work! 
Volgende wedstrijd op 1-3-2014 spelen we op Keizershoofd een oefenwedstrijd tegen Rillandia 1, 
aanvang 14.30 uur. Vooraf speelt Waarde 2 tegen WHS-3, aanvang 12.30 uur. 
 
 

Waarde komt op stoom en vloert koploper ZCS’62 opnieuw! 
15 februari 2014 
Scheidsrechter: Jan van Mersbergen uit Meeuwen  
Ruststand: 2-1, eindstand 4-3 
 
Spelersgroep Waarde: Henk-Jan Everse, Diedrik Noordam, David Akintunde, Sander Tettelaar, Marcel 
van Houte, Johan Tettelaar, Mark Witsel, Corné van Liere, Jawad Samiky, Olivier Noordam, Aldemiro 
Kassoma, Davey Tolhoek, Iman Noordam, Maurice Harthoorn. 
 
Het was nog even spannend of de wedstrijd tegen koploper ZSC’62 uit Scharendijke wel gespeeld kon 
worden omdat het vrijdag veel geregend had. Om 9.30 uur gaf consul Jaap groen-licht, en dus kon 
iedereen gaan toeleven naar 14.30 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd kregen alle selectiespelers van 
Waarde prachtige nieuwe winterjacks overhandigd, geheel gesponsord door 4 bedrijven. Ook werd 
de nieuwe terrasoverkapping bij de ingang van de kantine officieel in gebruik genomen en een 
naambord onthuld. Er stond een straffe zuiden wind over het veld toen de wedstrijd om 14.30 op 
gang werd gefloten door scheidsrechter Jan van Mersbergen.  
 
Waarde speelde de eerste helft met de wind mee, maar dat was in het begin nauwelijks een voordeel 
te noemen. Veel ballen kregen, gedragen door de wind, te veel snelheid waardoor het spel wat 
rommelig leek. De afspraak was, om compact te spelen en de tegenstander ter hoogte van de 
middellijn op te vangen en op snelheid eruit te komen. Dat lukte enkele keren aardig. Na 20 minuten 
werd Miro diep gestuurd, de keeper van ZSC kwam goed uit maar loste de bal waarna Miro de 1-0 
kon binnen tikken. ZSC antwoordde kort daarna met een snijdende pass door te midden. Het vizier 
van de aanvaller stond nog niet op scherp, want één-op-één voor keeper Henk-Jan schoot hij ruim 
naast. Kort daarna was het wel raak voor ZSC. Een prima actie op snelheid over rechts, onze keeper 
pareert in eerste instantie het schot, maar bokst de bal ongelukkig in de voeten van de 
aanstormende Barry van der Stel die de gelijkmaken binnenschiet: 1-1. Op slag van rust mag Waarde 



ruim voor de 16-meter nog een vrije trap nemen. Marcel van Houte, die in prima vorm steekt de 
laatste weken, knalt met links onhoudbaar de 2-1 ruststand binnen. 
Waarde pakt na rust de draad prima op. Direct aan het begin van de tweede helft komt Olivier 
Noordam rechts de 16-meter binnen en schiet hard en laag de 3-1 binnen. Dat de match nog niet 
gespeeld was bleek wel daarna want ZSC kwam, spelend met wind-mee, beter in z’n spel en Waarde 
werd meer en meer teruggedrongen. Dit leverde enkele hachelijke momenten op en uiteindelijk een 
prachtig doelpunt van Arjan Smalheer die met een kopbal binnenkant paal zijn 102e ! 
competitiedoelpunt van zijn carrierre maakte; 3-2. Het laatste kwartier herpakte Waarde zich weer 
toen Maurice Harthoorn op inzet het strafschopgebied van de tegenstander binnendrong en de 4-2 
binnenschoot. De Scharendijkenaars legden zich niet bij de pakken neer en in de 82 minuut knalde 
Mike de Voogd met een schitterend genomen vrije trap de 4-3 in de kruising. Daarmee werd de 
wedstrijd definitief beslist en bleven de 3 punten terecht in Waarde. Vanzelfsprekend waren de 
druiven zuur voor ZSC die met deze verliespartij hun kans op het winnen van de tweede periodetitel 
in rook zagen opgaan. en bovendien hun koppositie kwijt waren.  
 
Volgende week gaan we op bezoek bij de nieuwe koploper, S.K.N.W.K. uit Nieuwerkerk. 
 
 

Wedstrijdverslag Apollo 1 – Waarde 1 
Datum: 25-1-2014 
Ruststand: 0-1, eindstand 1-3 
Scheidsrechter: de heer Marinissen 
Toeschouwers: ca. 80 
 
Selectie Waarde: Diedrik Noordam, Henk-Jan Everse, David Akintunde, Sander Tettelaar, Marcel van 
Houte, Mark Witsel, Iman Noordam, Corné van Liere, Davy Tolhoek, Lucien Slabbekoorn, Aldemiro 
Kassoma, Olivier Noordam, Maurice Harthoorn.  
 
Op een zwaar veld moest Waarde aantreden tegen directe concurrent Apollo uit ’s-Gravenpolder. 
Die ploeg had vorige week met een 1-4 overwinning een verrassende uitslag neergezet in een 
uitwedstrijd tegen Hoedekenskerke. Waarde was dus gewaarschuwd. En dus koos de trainer voor 
een wat behoudende tactiek in de eerste helft waarbij de tegenstander het spel moest maken en 
Waarde zou counteren. Na een kwartier was er een dot van een kans voor Olivier Noordam, hij kwam 
één-op-één keeper voor keeper Verhage. In plaats van simpel met links binnen te tikken had hij 
teveel tijd nodig om de bal voor "rechts" te leggen waardoor de kans werd verprutst. Apollo was niet 
echt bij machte het spel te domineren. Na een scrimmage in de 16-meter werd Iman onderuit 
gehaald en floot arbiter Marinissen voor penalty. Diedrik schoot deze feilloos binnen: 0-1. Kort voor 
rust kreeg Apollo een geweldige kans op de gelijkmaker maar deze kans werd jammerlijk gemist. 
Ruststand; 0-1 
 
De tweede helft kwam Apollo prima uit de startblokken, pakte direct het initiatief en Waarde werd 
terug gedrongen op eigen helft. Het wachten was op een doelpunt, deze kwam ook al snel. Een vrije 
trap werd bij de tweede paal hoog ingebracht voor het doel van Henk-Jan, en vanuit een moeilijke 
hoek laag binnengekopt: 1-1. Daarna volgde een wat rommelige fase met veel fouten van beide 
ploegen, van goed voetbal was geen sprake. In de 75 e minuut werd trok "geel / zwart" de match 
definitief naar zich toe. Marcel van Houte kwam bij een vrije trap als een duveltje uit een doosje 
opgedoken in het strafschopgebied van Apollo en tikte met rechts! een vrije trap simpel binnen: 1-2. 
Kort daarna maakte Alemiro aan alle twijfel een eind door zich - na een afgeslagen aanval -goed vrij 
te kappen en de bal van 20 meter fraai over de keeper in doel te schieten: 1-3. Apollo drong nog wel 
aan maar was niet echt bij machte om langszij te komen. De 3 punten gingen verdiend mee naar 
Waarde waardoor we in de rangschikking net over Apollo heen klommen. 



Volgende week spelen we de uitwedstrijd tegen Hoedekenskerke. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – vv Arendskerke 1 
19 januari 2014 
Ruststand: 0-3, eindstand 1-4 
Toeschouwers: ca. 100 
Scheidsrechter: de heer Kuijpers uit Breda. 
 
Spelers Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Henri Lamme, Diedrik Noordam, Marcel van 
Houte, Sander Tettelaar, David Akintunde, Mark Witsel, Corné van Liere, Iman Noordam, Marc 
Scheele, Aldemiro Kassoma, Lucien Slabbekoorn, Olivier Noordam. 
 
Nadat de groep eerst een gezamenlijke lunch had genuttigd in de kantine, stond de wedstrijd tegen 
de koploper vv Arendskerke op het programma. De eerste wedstrijd na een korte winterstop. Nadat 
het veld ‘s-morgens goedgekeurd was, kon er om 14.30 uur afgetrapt worden. Dat het vooral voor 
VVA een belangrijke match was werd duidelijk, uit het grote aantal supporters wat meegekomen 
was. In de eerste helft had VVA het betere en de eerste kans ontstond na een steekpass door het 
midden op randje buitenspel. De aanvaller van VVA treuzelde te lang en dus kon deze actie door een 
Waarde-verdediger onschadelijk worden gemaakt. Halfweg de eerste helft werden kort achter elkaar 
twee verdedigingsfouten snel afgestraft en dus kwamen we al vroeg 0-2 achter. In de 34e minuut kon 
zelfs de 0-3 worden binnengekopt aangezien Waarde verdedigers te weinig het luchtduel aangingen 
bij een hoekschop. De aansluitingstreffer had Corné op zijn schoen. Eerst een dribbel in de 16 meter 
waarna hij vanuit een wat lastige hoek naast schoot. Daarna een vluchtschot van jeugdspeler Iman 
welke door de VVA-keeper prima uit de kruising werd getikt; ruststand 0-3. 
 
Na rust ging Waarde – met Miro weer in de ploeg – wat nadrukkelijker op de aanval spelen. Na een 
prima voorzet vanaf rechts van Iman kon Miro vrij inkoppen maar raakte de bal totaal verkeerd. 
Corné krulde daarna een vrije trap fraai over de muur maar weer hield de keeper van VVA zijn netten 
schoon. Door meer aanvallend te spelen ontstond dus meer ruimte voor de tegenstander die met de 
0-4 halverwege de tweede helft de wedstrijd definitief besliste. De spreekwoordelijke eer werd gered 
door Marcel van Houte die in blessuretijd een vrije trap laag in de verre hoek schoot. Eindstand; 1-4. 
De punten gingen verdiend mee naar Arendskerke wat zonder al te veel problemen dus de 
koppositie kon behouden. Over de gehele wedstrijd bezien, was het spel van VVA echter te pover om 
echt te overtuigen dat we de absolute favoriet voor het kampioenschap aan het werk hebben gezien. 
Volgende match zal Waarde moeten proberen zich te herpakken, in de uitwedstrijd tegen Apollo – ’s-
Gravenpolder op 25-1-2014. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – SVD 1 
Datum: 14-12-2013 
Scheidsrechter: Jaap Kense uit Schijf 
Ruststand: 2-0, eindstand 6-0 
Toeschouwers: ca.75 
Pupil van de week: Matse Oudeman. 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Lauwrens de Jager, Diedrik Noordam, Johan Tettelaar, Henri 
Lamme, Marcel van Houte, Sander Tettelaar, Mark Witsel, Iman Noordam, Corné van Liere, Lucien 
Slabbekoorn, Marc Scheele, Edward Butijn, Aldemiro Kassoma. 
 
Absenten: David Akintunde, Jawad Samiky, Evert van Houte, Joep Krijger 



 
Olivier Noordam schiet Waarde met een hattrick goed de winterstop in. 
 
De laatste competitiewedstrijd van 2013 kwam de Sportvereniging Driewegen op bezoek. De ploeg 
was door vele blessures gehavend. Ondanks het feit dat SVD op de laatste plaats in de competitie 
staat moesten we rekening houden met een lastige wedstrijd tegen een doorgaans verdedigende en 
counterende ploeg. Coach Dennis had voor een aanvallende tactiek gekozen met dreiging en 
snelheid over de flanken. Dat leek goed uit te pakken. Zonder echt goed te spelen, creëerde Waarde 
de eerste helft veel kansen. Onze supporters juichten te vroeg, toen Aldemiro van ruim 20 meter 
binnenkant paal knalde en de bal terug het veld insprong. Na een snoekduik kopte Corné rakelings 
naast. SVD kon daar met een counter en een schot over het Waarde-doel maar bar weinig tegenover 
stellen. Halverwege de eerste helft kwam de verdiende voorsprong er dan toch. Corné werd op 
snelheid diep gestuurd, omspeelde de keeper handig en schoot de 1-0 binnen. Korte tijd later 
probeerde Aldemiro het nog een keer van afstand en met succes. Gehinderd door de zon timede de 
SVD keeper helemaal verkeerd, waardoor de bal over hem heen in doel verdween; 2-0. Dat werd ook 
de ruststand. 
De tweede helft was het zaak geconcentreerd te blijven spelen en de score verder uit te bouwen. Het 
geloof in een goed resultaat was er bij SVD duidelijk uit en scheidsrechter Jaap Kense die de wedstrijd 
prima onder controle had moest een paar keer geel trekken voor de tegenstander. Waarde ging wat 
beter voetballen en bleef met de snelheid voorin gevaarlijk. De beloning kwam in de vorm van een 
zuivere hattrick van Olivier Noordam. Had hij in het begin van het seizoen ogenschijnlijk wat moeite 
om z’n draai te vinden, nu lukt ineens alles en schoot hij in korte tijd de 3-0, 4-0 en 5-0 binnen. De 
knuffel van zijn moeder Cornelie was dan ook verdiend. Het slotakkoord was voor Sander Tettelaar 
die met een prachtige uithaal met links de bal vol in de kruising schoot en de eindstand van 6-0 
vastlegde. 
Met dit resultaat kan Waarde met een goed gevoel de winterstop ingaan en uitkijken naar de eerste 
competitiewedstrijd van het nieuwe jaar, thuis tegen vv ’s-Heer Arendskerke op 18-1-2014. 
 
 

Wedstrijdverslag Bevelanders 1 – Waarde 1  
Datum: 7-12-2013  
Toeschouwers: ca. 60  
Scheidsrechter: Stoffel Schipper uit Oostkapelle  
Rust- en eindstand: 0-0 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Diedrik Noordam, Henri 
Lamme, Sander Tettelaar, Corné van Liere, Jawad Samiky, Davy Tolhoek, Iman Noordam, Edward 
Butijn, Olivier Noordam, Lucien Slabbekoorn.  Afwezig: Lauwrens de Jager, Joep Krijger, Evert van 
Houte, Valon Memeti (gestopt) Aldemiro Kassoma, Mark Witsel, Marc Scheele, David Akintunde. 
 
Waarde-jonkies slepen een punt uit het vuur! 
Vanwege de vele afwezigheden moest coach Dennis sterk improviseren voor de lastige uitwedstrijd 
tegen vv Bevelanders uit Kamperland. Op een zwaar veld, waar overdadig veel zand overheen was 
gestrooid, begon Waarde goed aan de wedstrijd. Met behoorlijk veldspel van Waarde-kant werd de 
eerste helft afgewerkt. Het eerste half-uur werd de slag gestreden op het middenveld er waren er 
weinig kansen over en weer. Bevelanders speelde verrassenderwijs erg behoudend en was één keer 
dreigend toen één van hun aanvallers in de 16-meter met de rug naar doel goed in de voeten werd 
ingespeeld, wegdraaide en via buitenkant-paal naast schoot. Waarde kwam daarmee goed 
weg.  Geel/zwart was via Olivier dreigend die vanuit scoringspositie rakelings over schoot. Zonder dat 
er verder grote wapenfeiten vielen te noteren was de ruststand: 0-0.  



In de tweede helft kwam Bevelanders zoals verwacht meer en meer opzetten onder prima 
aanvoering van captain John Riemens. In de 60e minuut is er een scrimmage voor het Waarde-doel 
en ligt de bal voor het intikken. Diedrik kan met een sliding-in-extremis de bal van de lijn wegroeien 
en een doelpunt voorkomen. Bevelanders laat vanaf dat moment het betere spel zien en SCW is op 
verdedigen aangewezen. Waarde speelt het laatste deel van de wedstrijd met 3 jeugdspelers – Iman, 
Davy en Edward – die alledrie prima overeind bleven. Bevelanders bleef drukken  op onze helft op 
zoek naar de bevrijdende treffer maar die bleef uit. De kreet van het thuispubliek “geloof er nog eens 
in” leek eerder aan de Waarde-spelers besteed dan aan de peelanders.  Mede dankzij de 
jeugdspelers van Waarde lukte het om de brilstand van 0-0 uiteindelijk over de streep te trekken en 
een punt over te houden aan deze lastige wedstrijd. De wedstrijd werd uitstekend geleid door 
Oostkapelle-legende Stoffel Schipper die zich in het slot van de match niet gek liet maken met de 
smeekbede van Bevelanders-kant om een penalty. Maar met  zijn ervaring en overwicht nam hij de 
juiste beslissingen zodat beide ploegen uiteindelijk tevreden konden zijn met één punt.  
Volgende week de laatste wedstrijd van de eerste competitieronde, een thuiswedstrijd tegen SVD- 
Driewegen. Omdat alle andere ploegen dan ook thuis spelen verwachten we veel volk en supporters 
om die laatste wedstrijd als het even kan goed af te sluiten en met een goed gevoel de winterstop in 
te gaan.  
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Vlissingen 1 
Datum: 30 november 2013 
Rust- en eindstand: 0-2 
Scheidsrechter: de heer Berendsen uit Oosterhout 
Toeschouwers: ca. 50 
Pupil van de week: Christiaan Koster. 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Diedrik Noordam, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Joep Krijger, 
Corné van Liere, Sander Tettelaar, Valon Memeti, Mark Witsel, Jawad Samiky, Olivier Noordam, Mark 
Scheele, David Akintunde, Henri Lamme.  
 
De wedstrijd tegen runner-up V.C. Vlissingen stond op de rol. Vorig seizoen wist Waarde zowel de 
uit- als thuiswedstrijd te winnen, maar voor de thuisploeg zit het op dit moment niet mee.  Vlissingen 
daarentegen heeft na een wat moeizame seizoenstart de schwung te pakken, en staat op een fraaie 
5e plaats.  Ook in de KNVB beker was er succes en werden de walchenaren deze week door 1e klasser 
Pelikaan maar nipt verslagen. Waarde speelt vaak prima wedstrijden – vorige week nog tegen Lebo 
bijvoorbeeld – toch gaat de laatste weken de tegenstander vaak met de punten strijken. Dat is 
frustrerend en één van de soms onverklaarbare zaken van dit spelletje. 
Wat de wedstrijd betreft, beide ploegen startten in eerste instantie wat afwachtend en lieten in het 
begin weinig zien. Na 25 minuten kwam Waarde schlemielig op achterstand toen een aanval vanaf 
rechts door Marcel ongelukkig in eigen doel werd gewerkt: 0-1. Kort nadien ging het weer mis. Bij 
een spelhervatting van achteruit, werd de bal in de voeten geschoven van een Vlissingen speler. Die 
wist met dit buitenkansje wel raad en krulde de bal met een lob over/langs onze keeper in de verre 
hoek; 0-2. We kwamen zelfs goed weg toen Vlissingen de 0-3 voor het intikken had maar Henk-Jan 
redde bekwaam op de doellijn.  Waarde leek de aansluitingstreffer te gaan maken, toen 
scheidsrechter Berendsen na een handsbal voor penalty floot. De bal werd te slap ingeschoten, en 
kon door de Vlissingen –keeper worden gestopt. De tegenslag voor Waarde was nog niet ten einde, 
want kort voor rust verdraaide Joep Krijger zijn knie. Hij probeerde nog even verder te spelen maar 
moest toch de strijd staken.  Na een bezoekje aan  het ziekenhuis kwam hij op krukken terug. Nader 
onderzoek moet nog uitwijzen wat de aard van de blessure precies is. 
In de 2e helft kwam David in de ploeg na enkele weken blessureleed terug in de ploeg. Waarde 
startte goed en moest het spel gaan maken om te proberen langszij te komen. Wederom was het 



geluk niet aan onze kant. Een volley van Jawad belandde op de paal, ook werd een kopbal net van de 
lijn weggekopt. De goed keepende Vlissingen- goalie kwam verder niet echt meer in de problemen. 
Waarde kon geen vuist meer maken en Vlissingen consolideerde te voorsprong. Jammer dat tegen 
het einde van de match wat onvriendelijkheden ontstonden na een terechte uitsluiting voor David 
wegens natrappen. Wat de scheidsrechter niet zag, was dat er een slaande beweging in het gezicht 
van David aan vooraf ging van Vlissingen speler nr. 10. De verder sportieve wedstrijd eindigde 
daardoor wat  in mineur en dat is jammer te noemen. 
Volgende week de voorlaatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft, uit tegen Bevelanders.  
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Lewedorpse Boys 1 
Datum: 23-11-2013 
Ruststand: 0-0, eindstand 0-1 
Toeschouwers: ca. 50  
Scheidsrechter: Josephe Ngoumout uit ‘s-Gravenpolder 
Pupil van de week: Dirk Koster. 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Sander Tettelaar, Joep Krijger, Diedrik Noordam, 
Olivier Noordam, Valon Memeti, Corné van Liere, Jawad Samiky, Mark Witsel, Aldemiro Monteiro da 
Graca Kassoma, Marc Scheele, Henri Lamme, Iman Noordam.  
 
De wedstrijd tegen Lewedorpse Boys gold als inhaalpartij voor de match die op 9-11-2013 was 
afgelast na zware regenval. Onder prima weersomstandigheden werd de wedstrijd nu op gang 
gefloten door de heer Ngoumout uit ’s-Gravenpolder nadat eerst pupil van de week Dirk Koster de 
aftrap had gedaan en feilloos had gescoord. Van een flitsende start gesproken, de bal was nog maar 
even aan het rollen of Olivier Noordam werd na een mooie dieptepass van Jawad helemaal vrij voor 
de keeper gezet. Zijn inzet belandde echter buitenkant paal. Daarna ontwikkelde zich een prachtige 
pot voetbal van twee ploegen die perfect aan elkaar gewaagd waren. Veel inzet en strijd, 
gecombineerd met goed en snel positiespel over en weer en ook met de nodige dreiging voor beide 
doelen. Waarde kwam goed weg na een mooi vluchtschot van Lebo wat de lat toucheerde. Waarde 
liet deze eerste helft het beste spel zien tot dusverre dit seizoen. Qua resultaat kon het alle kanten 
op, maar uiteindelijk noteerden we bij rust een terechte 0-0 stand. 
Omdat beide ploegen duidelijk aan elkaar gewaagd waren, voorspelde onze trainer in de rust dat de 
ploeg de als eerste zou scoren, de match ook zou winnen. Zijn vooruitziende blik bleek achteraf juist 
te zijn. De tweede helft was nog maar goed en wel begonnen, of Waarde zette op rechts goed door 
maar de inzet van Corné kon niet worden afgewerkt. Bij de spelhervatting daarna waren enkele 
Waarde spelers niet attent genoeg, een inzet van een Lebo-speler over de grond kon door onze 
keeper niet goed worden verwerkt waarna een inlopende speler van de Boys de bal simpel kon 
binnentikken: 0-1. Waarde was op achtervolgen aangewezen en Lebo haalde werkelijk alles uit de 
kast om het spel te vertragen en de krappe voorsprong over de streep te trekken. Scheidsrechter 
Ngoumout – vader van Goes-spits Yves Nyemb - die de match prima leidde had hier wel iets meer 
tegen op moeten treden maar dat gebeurde niet. Toch had Waarde via o.a. Olivier nog enkele prima 
kansen om langszij te komen maar die werden helaas niet benut. Dus gingen de winstpunten – 
ondanks het goede spel van Waarde-kant – toch mee naar Lewedorp. 
Volgende week volgt thuis de wedstrijd tegen Vlissingen die hun inhaalwedstrijd bij Arendskerke met 
0-2 gingen winnen. 
 
 

Wedstrijdverslag Borssele 1 – Waarde 1 
Datum: 16-11-2013 



Ruststand: 0-1, eindstand 1-2 
Scheidsrechter: de heer Harry Wisselink uit Wolfaartsdijk 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Diedrik Noordam, Joep Krijger, Sander Tettelaar, 
Valon Memeti, Lucien Slabbekoorn, Jawad Samiky, Mark Witsel, Marc Scheele, Olivier Noordam, Iman 
Noordam, Henri Lamme, Miro Monteiro da Graca Kassoma. 
 
De wedstrijd tegen de kleinste club van Zeeland had wel iets speciaals deze keer. De club is dit jaar 
bijna letterlijk uit de as herrezen nadat eerder deze zomer het clubgebouw in vlammen opging. Het 
nieuwe gebouw wat onlangs in gebruik genomen werd, mag gezien worden. Het is misschien een 
beetje aan de krappe kant maar heeft - met de verf nog maar nauwelijks opgedroogd - hierdoor ook 
wel iets bijzonders in zich. Tel daar bij op, dat er ook weer wat aanwas van nieuwe jeugdleden is, en 
de conclusie lijkt dat het voortbestaan van de vv Borssele voorlopig is veilig gesteld. Sportief zit de 
eerste ploeg nog wel in een lastige situatie met een laatste plaats in het klassement en slechts 2 
punten uit 9 wedstrijden. Om qua punten uitzicht te kunnen houden op het linkerrijtje, was het voor 
Waarde zaak om deze wedstrijd niet te verliezen. Op het wat hobbelige en zompige veld was het 
voor beide teams wat lastig spelen. Waarde startte goed en liet vooral via de linkerflank bij 
momenten goed combinatiespel zien. Borssele hanteerde begrijpelijk een wat behoudende tactiek in 
de hoop om met een counter resultaat te boeken. Waarde was de eerste helft de betere partij maar 
had moeite om dat vertalen in doelpunten. Toch lukte het Jawad om de wedstrijd open te breken. 
Het foutieve uittrap van de keeper werd door hem onderschept en met een schitterende lob 
scoorde hij de 0-1. Dat werd ook de ruststand. 
In de tweede helft was het zaak dat Waarde achterin geen fouten zou maken en de score verder uit 
te bouwen. Al in de 60 minuut was het weer raak. Een indraaiende hoekschop werd door Jawad 
steenhard ingekopt; 0-2. Ondertussen werd een speler van Borssele wegens commentaar op de 
leiding met 2 keer geel uit het veld gestuurd. Toch zag Borssele kans om met 10 man een goede 
counter te plaatsen. Danny Gilde kwam één-op-één voor keeper Henk-Jan en schoot de 
aansluitingstreffer via de paal binnen: 1-2. Veel verder kwam Borssele niet en het was jammer dat 
Waarde het overwicht niet kon uitdrukken in een grotere score. Op de uiteindelijke winst van de 
geel-zwarten viel uiteindelijk niets af te dingen. 
De uitdaging ligt nu bij de volgende wedstrijd. Aanstaande zaterdag 23-11-2013 speelt Waarde de 
inhaalwedstrijd thuis tegen Lewedorpse Boys.   
 
 

Wedstrijdverslag W.I.K. 57 1 – SC Waarde 1 
Datum: 2 november 2013 
Ruststand: 0-2, eindstand 2-4 
Scheidsrechter: de heer M. van de Ketterij – Vlissingen  
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Joep Krijger, Henri Lamme, Sander Tettelaar, Diedrik Noordam, 
Valon Memeti, Corné van Liere, Jawad Samiky, Mark Witsel, Mark Scheele, Aldemiro Montero da 
Graca Kassoma, Iman Noordam, Olivier Noordam, Lucien Slabbekoorn. 
 
Sinds vele jaren waren we weer te gast op Sportpark De Vospit bij in Kerkwerve. WIK heeft een 
lastige periode achter de rug met als resultaat, dat de eerste ploeg een jaar bivakkeerde in de 
reserveklasse. Gelukkig kon de Schouwse ploeg dit jaar toch weer aantreden in de standaard 
4e klasse wat sportief gezien tot nu toe met wat horten en stoten verloopt. Dit is Waarde niet 
vreemd, omdat wij ditzelfde scenario jaren terug ook hebben meegemaakt. Met de jeugdige ploeg 
die WIK nu in het veld brengt kan de club hopelijk nog jaren vooruit en kan ook sportief nog zeker de 
nodige progressie gemaakt worden. De club had op hun website aangegeven dat er punten te rapen 
waren tegen Waarde, het was dus aan ons om het tegendeel te bewijzen. 



De eerste helft startte met een regenbui, toch hadden we in no-time drie 100% kansen te pakken. 
Maar, geen doelpunten. Waarde was zonder echt goed te spelen de bovenliggende partij, WIK 
beperkte zich tot verdedigen en spontaan te counteren. Henk-Jan, die deze week 20 jaar geworden 
was, had weinig te doen. Tegen het einde van de eerste helft kantelde de match. Valon ging op links 
de 16-meter in en werd vlakbij de achterlijn opzichtig onderuit geschoffeld. Hijzelf schoot de penalty 
binnen; 0-1. Kort daarna werd door een WIK speler in de 16-meter hands gemaakt. Valon schoot z’n 
tweede penalty binnen; Ruststand 0-2. 
Na de thee kwam WIK goed uit de startblokken en ging wat meer druk zetten. Toch kon Corné van 
Liere de 0-3 binnenschieten na een goede solo-actie door het midden. Wedstrijd gespeeld zou je 
denken. WIK perste alles in de eindsprint .Door een te korte terugspeelbal van één van onze 
verdedigers op keeper Henk-Jan, kon de bal simpel door een WIK aanvaller onderschept worden en 
binnengeschoten; 1-3. WIK voelde dat er wellicht meer te halen viel. Na weer een verdedigingsfout in 
de Waarde-defensie kon WIK de 2-3 aantekenen. Nog een kwartier te gaan. WIK zette aan, er 
ontstond ruimte en Miro kwam één-op-één voor de keeper en scoorde de veilige 2-4. Dat werd ook 
de eindstand. Na de slechte wedstrijd van vorige week gingen de punten verdiend mee naar Waarde. 
Jammer dat scheidsrechter van de Ketterij te snel met te veel gele kaarten strooide in een wedstrijd 
die daar niet echt aanleiding voor gaf. 
Volgende zaterdag wacht de zware wedstrijd thuis tegen de nummer 3 van de ranglijst, Lewedorpse 
Boys. Alle supporters op post. 
 
 

Waarde 1 – Wolfaartsdijk 1 
27 oktober 2013 
Ruststand: 0-0, eindstand 1-3 
Scheidsrechter: Paul Eppenhof uit Tilburg 
Toeschouwers: ca. 75 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Diedrik Noordam, Joep Krijger, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, 
Valon Memeti, Evert van Houte (C.), Sander Tettelaar, Mark Witsel, Marc Scheele, Olivier Noordam, 
Corné van Liere, Iman Noordam, Jawad Samiky.  
Pupil van de week: Lucas Tramper. 

 
Waarde loopt tegen schlemielig verlies aan. 
Na de prima bekerwedstrijd tegen Duiveland een week geleden, was het voor de thuisploeg nu zaak 
die lijn door te trekken en punten te pakken tegen Wolfaartsdijk. Gezien de stand op de ranglijst 
moest dat ook kunnen, de tegenstander had immers slechts 5 punten uit 6 wedstrijden tot dusverre. 
Leuk om te zien, dat er behoorlijk wat supporters van de tegenstander de weg naar Sportpark 
Keizershoofd wisten te vinden. 
De wedstrijd zelf kwam maar traag op gang, voor de toeschouwers was er in de eerste helft maar 
weinig te beleven. De enige wapenfeiten waren een bijna-doelpunt na reboundschot op de lat door 
Wolfaartsdijk. Aan de andere kant werd de 1-0 van Jawad afgekeurd wegens buitenspel. Veel meer 
viel er niet te noteren. Beide ploegen gingen uiteindelijk de rust in met een brilstand, 0-0. 
In de tweede helft kwam Corné het veld in omdat Sander geblesseerd in de kleedkamer achterbleef. 
Wolfaartsdijk liet meer passie en inzet zien waardoor Waarde wat achter de feiten aan begon te 
lopen. Het resultaat was een logische en verdiende voorsprong voor de tegenstander nadat Tijmen 
van der Baan over rechts opstoomde en via een bekeken steekpass Roel Sandee vrij voor onze 
keeper zette die eenvoudig kon binnenschieten: 0-1. Voor het laatste half-uur werd pinchhitter 
Wilfred van den Dries ingebracht. Korte tijd later deed hij wat hij in zijn lange carriere al zo vele 
malen heeft gedaan, scoren. Door Jarno Waterham werd hij vanaf eigen helft diep was gestuurd, 
omspeelde onze keeper en schoot hij de 0-2 binnen. Zo ogenschijnlijk laconiek als hij het veld betrad, 
zo uitbundig blij was hij met z’n doelpunt. Pas vanaf dat moment begon Waarde druk te zetten op de 



tegenstander en te jagen wat de nodige hele en halve-kansen opleverde. De tijd begon echter te 
dringen. Tien minuten voor affluiten schoot Corné na slecht wegwerken de aansluitingstreffer in de 
kruising; 1-2. In de jacht op de gelijkmaker moesten er risico’s genomen worden en dus kon 
Wolfaartsdijk naar hartelust counteren en de ruimtes benutten die ontstonden. Uiteindelijk maakte 
Tijmen van der Baan aan alle illusies een einde, toen hij na een fraaie solo over de linkerkant de 16-
meter binnendrong en de 1-3 op de borden zette. De speeltijd was toen nagenoeg verstreken en dus 
gingen de punten mee naar Wolfaartdijk. 
Volgende zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen een oude bekende, W.I.K. 57 uit Kerkwerve. In het 
verleden vaak genoeg een lastige en stugge tegenstander. Waarde zal dan meer power en lef moeten 
tonen, wil het met een goed resultaat van Schouwen terug kunnen komen. De oproep van spits Miro 
- door privé omstandigheden verhinderd - na de match was in elk geval duidelijk. Wanneer iedereen 
die oproep goed oppakt moet het tegen WIK beter kunnen. 
 
 

Wedstrijdverslag 2e ronde districtsbeker Waarde 1 – Duiveland 1 
Datum: 19-10-2013 
Rust- en eindstand 0-1 
Toeschouwers: 135 
 

Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Diedrik Noordam, Joep Krijger, 
Valon Memeti, Sander Tettelaar, David Akintunde, Corné van Liere, Evert van Houte, Aldemiro 
Monteiro da Graca Kassoma, Jawad Samiky, Olivier Noordam, Mark Witsel. 
 
Hun kunnen niet van je winnen, maar je kunt wel van ze verliezen! 
Deze uitspraak van onze legendarische nummer 14 JC is zeker van toepassing na het zien, nee, na het 
beleven van de zinderende bekermatch Waarde 1 – Duiveland 1. Het werd een ware thriller op 
Sportpark Keizershoofd. 
 
Met een behoudende tactiek startte Waarde prima aan de wedstrijd in de 2e ronde van de KNVB 
beker. Behoudend, want we kregen deze middag niet de minste tegenstander op bezoek, namelijk 
tweede klasser sv Duiveland. Waarde speelde afwachtend met het idee dat de tegenstander het 
initiatief zou nemen, het spel zou maken en de thuisploeg onder druk zou zetten. Daar bleek weinig 
van, want het keurkorps van trainer André Maas bakte er in de eerste helft weinig van. Zijn gedreven 
manier van coaching in het begin van de wedstrijd ebde gaandeweg de eerste helft weg, bij het zien 
het ongeïnspireerde spel van zijn ploeg. Niet Duiveland had het initiatief, maar Waarde dicteerde het 
spel en had in no-time via Miro en Evert enkele prima kansen te pakken. Als excuus voor het matige 
spel van Duiveland mag genoemd worden, dat onze tegenstander een wat gehavende ploeg kon 
opstellen. Sterkhouder Ronald Zwager bijvoorbeeld had o.a. afgelopen donderdag een spierblessure 
op de training opgelopen en kon niet meespelen. Dan nog was het spel van de tweede klasser bij 
momenten onthutsend zwak en raakte Waarde nauwelijks in de problemen. Kort voor rust werd 
randje 16-meter een onnodige overtreding begaan. Tegen alle verhoudingen in, werd deze fraai 
binnengeschoten en stond Duiveland nota bene 0-1 voor. 
Ondanks dat de eerste helft voor de spelers van Waarde veel kracht had gekost bleven ze ook de 
tweede helft zeer gedegen spelen. De verleiding was groot om vol op de aanval te gaan spelen, toch 
werd vastgehouden aan het afgesproken behoudende concept. Onder prima leiding van arbiter 
Vincent Wagenaar was het spel van Waarde in de 2e helft kwalitatief wat minder verzorgd, toch 
bleven de geel-zwarten aandringen op de gelijkmaker. Kansen waren er ook via Miro, Jawad en niet 
te vergeten de inglijder van Marcel. Het werd uiteindelijk een wedstrijd van net-niet met Waarde als 
morele winnaar. Daar kopen we weliswaar niets voor maar, met het spel van vanmiddag liet Waarde 
zien het zelfs een twee klassen hoger spelende tegenstander knap lastig te kunnen maken. 
De echte winnaars waren uiteindelijk niet de spelers van Duiveland, want uit hun reacties na de 
wedstrijd werd wel duidelijk dat ook zij zich realiseerden dat deze overwinning eigenlijk gestolen 



was. De echte winnaars waren de supporters van Waarde, die hun ploeg fanatiek steunden en 
apetrots waren op de prima prestatie welke deze middag geleverd was.  
 
Nu deze lijn doortrekken, want volgende zaterdag wacht de competitiewedstrijd thuis tegen 
Wolfaartsdijk, aanvang 15.00 uur. 
 
 

Wedstrijdverslag Colijnsplaatse Boys 1 – Waarde 1 
Datum: 12-10-2013 
Ruststand: 1-0, eindstand 2-2 
Toeschouwers: ca. 75 
Scheidsrechter: de heer M. Boer 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Henri Lamme, Evert van Houte, Johan Tettelaar, Mark Scheele,  
Joep Krijger, Sander Tettelaar, Valon Memeti, David Akintunde, Mark Witsel, Corné van Liere,  
Jawad Samiky, Diedrik Noordam 
 
Waarde speelt gelijk in een matige wedstrijd. 
De uitwedstrijd tegen de Boys uit Colijnsplaat kon onder prima omstandigheden gespeeld worden. 
Een goed bespeelbaar veld en een flauw najaarszonnetje vormden de basis-ingrediënten voor wat 
een leuke pot voetbal kon worden. Die kwam er niet, want beide ploegen vertoonden in een fletse 
eerste helft een matte en tamme indruk. Veel overtredingen en blessurebehandelingen zorgden voor 
een rommelige geheel wat Colijn nog enigszins goed afsloot door de enige echte kans kort voor rust 
ook te benutten. Eén van onze verdedigers werd in een luchtduel afgetroefd, waarna Joeri Goulooze 
de bal vanaf rechts goed strak voorgaf en Joeri Visser simpel kon binnentikken; Ruststand 1-0. 
Trainer Dennis liet in de rust duidelijk zijn ongenoegen blijken over de gang van zaken en vooral over 
het feit, dat de gemaakte afspraken over hoe er gespeeld zou worden, door de spelers niet werden 
nagekomen. Van het goede spel wat onze ploeg een week geleden tegen SKNWK liet zien – vooral de 
eerste helft – was niets meer over. Wanneer we alsnog met een goed resultaat en dus punten hier 
zouden willen vertrekken, zou er uit een ander vaatje getapt moeten worden. Gelukkig pakte de 
ploeg de kritiek van de coach goed op en toonde in de tweede helft meer strijd en inzet. Na 10 
minuten werd een goed genomen vrije trap door Jawad binnen gewerkt; 1-1. Kort daarna 
kwamen we zelfs op 1-2 wederom na een vrije trap. De bal werd goed teruggelegd en Olivier 
Noordam schoot fraai binnen. Nu was de ploeg van Kees Westerweele weer op achtervolgen 
aangewezen. Een prima solo door het midden kwam uiteindelijk ter hoogte van de 16-meter bij Joeri 
Goulooze die onberispelijk de 2-2 binnenschoot. Beide ploegen wilden tegen het einde van de match 
toch graag de 3-punter binnenhalen. Dit leek in eerste instantie voor Waarde te lukken, maar de 2-3 
werd vanwege buitenspel afgekeurd. Daarna kwamen de geel/zwarten enkele malen ook goed weg, 
dankzij goed keerperswerk van Henk-Jan in één-op-één situaties. Na wat irritaties over en weer 
besloot scheidsrechter er uiteindelijk bij 2-2 maar een einde aan de wedstrijd te maken en konden 
beide ploegen na een matige optreden een puntje noteren. De les uit deze wedstrijd is: beter en 
geconcentreerder starten aan een wedstrijd en meer acceptatie tonen ten opzichte van (eigen) 
medespelers en de scheidsrechter. Dat zal absoluut nodig zijn, willen we a.s. zaterdag 19/10/2013 tot 
een goed resultaat komen. Dan spelen we voor de KNVB beker thuis tegen Duiveland, uitkomend in 
de 2e klasse.  
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 –SKNWK 1 
Datum 4-10-2013 
Toeschouwers: ca. 100 
Ruststand: 1-1, eindstand 2-3 



Scheidsrecchter: de heer Verwer uit Zevenbergen 
Pupil van de week: Mike Pater 
 
Selectie SC Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Diedrik Noordam, Joep Krijger, Sander 
Tettelaar, Mark Witsel, Corné van Liere, Valon Memeti, David Akintunde, Olivier Noordam, Jawad 
Samiky, Aldemiro Cassoma, Evert van Houte, Iman Noordam.. 
 
Voor het eerste sinds vijf jaren troffen Waarde en SKNWK elkaar weer in competitieverband. Nadat 
eerder die dag de C’s en de A’s van Waarde de winstpunten hadden gepakt was het om 14.30 uur de 
beurt aan de eerste ploeg. Maar, winnen van SKNWK doe je niet zo maar, daar moet je wel wat voor 
doen. Nadat pupil van de week Mike Pater de aftrap had gedaan en bijna scoorde, startten beide 
ploegen aanvankelijk wat afwachtend.  Van lieverlee gingen beide teams wat vrijer spelen, lieten in 
het eerste bedrijf leuk en snel voetbal zien en deden absoluut niet voor elkaar onder. Nadat Waarde 
eerst goed weggekomen was met twee ballen die nipt van de lijn konden worden weggeroeid, kwam 
voor de thuisploeg halverwege de eerste helft toch de beloning voor het goede spel. Miro vertrok op 
randje-buitenspel, omspeelde de keeper en schoot simpel de 1-0 op de borden. Ondanks protest van 
de tegenstander kende de heer Verwer het doelpunt toch toe. De vreugde was van korte duur want 
kort voor rust prik te een aanvaller van SKNWK tussen twee Waarde verdedigers de 1-1 in de korte 
hoek binnen na een goede voorzet vanaf rechts. Dat was ook de ruststand. 
In de tweede helft was het veldspel van wat minder verzorgd. Het powerspel van beide ploegen 
leverde enkele gele kaarten op zonder dat het spel echt over de schreef ging. SKNWK – met oud 
Kloetinge-speler Wilco de Valk in de gelederen – kreeg wat meer grip op de match en dwong Waarde 
meer terug op eigen helft. Hoe belangrijk het is om 90 minuten lang geconcentreerd te blijven bleek, 
toen SKNWK een hoekschop mocht nemen. Waarde-spelers gingen het luchtduel niet aan en zonder 
tegenstand kon de bal simpel worden binnengekopt: 1-2. Om de aansluitingstreffer te realiseren 
moest er wat meer risico’s genomen worden. Met Evert van Houte weer terug in de gelederen - die 
na een liesblessure een kwartier voor tijd z’n rentree maakte - ging Waarde op zoek naar de 
gelijkmaker. Echter, een kwartier voor tijd werd bij een hoekschop van SKNWK nodeloos een penalty 
veroorzaakt. Keeper Henk-Jan kon deze in eerste instantie stoppen, de rebound werd alsnog 
binnengeschoten; 1-3. Waarde bleef aandringen en een hoge voorzet vanaf links werd door Diedrik 
als halve volley kort voor tijd prachtig ingeschoten: 2-3. De tijd was te kort om nog langszij te komen 
en dus gingen de drie punten mee naar Nieuwerkerk. Volgende week hopelijk beter, dan volgt een 
uitwedstrijd tegen Colijnsplaatse Boys. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Hoedekenskerke 1 
Datum: 21 september 2013 
Rust-en eindstand: 1-3 
Toeschouwers: ca. 60 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Joep Krijger, Diedrik Noordam, Marcel van Houte,  
Valon Memeti, Corné van Liere, David Akintunde, Lucien Slabbekoorn, Jawad Samiky, Mark Witsel,  
Aldemiro Kassoma, Sander Tettelaar, Henri Lamme. 
 
Eerste helft. 
Nadat pupil van de week Sven Krijnsen de aftrap had verricht en een gesigneerde bal in ontvangst 
had genomen, werd de wedstrijd Waarde –Hoedekenskerke onder leiding van de heer Riemens uit 
Vlissingen echt op gang gefloten. Hoedekenskerke opende sterk. Al na enkele minuten keken we 
tegen een 0-1 achterstand aan toen een bal vanaf links fraai in de verre hoek werd ingeschoten. Nog 
maar nauwelijks bekomen van deze tegenvaller, keek Waarde na 10 minuten zelfs al tegen een 0-2 
achterstand aan. Een ogenschijnlijk houdbaar afstandsschot van ca. 20 meter verdween in doel en 



dus waren we nu echt op achtervolgen aangewezen. In de 30e minuut hadden we succes, Johan 
lanceerde Corné met een diepe bal die alleen op doel af ging en prima afrondde: 1-2. Toch lukte het 
niet om met deze aansluitingstreffer de rust te halen. Kort voor de thee schoot Hoedekenskerke met 
een goed genomen vrije trap de 1-3 binnen. 
 
Tweede helft. 
De opdracht was duidelijk, Waarde zou tweemaal moeten scoren om langszij te komen en moest dus 
zelf het spel gaan maken. Hoedekenskerke trok zich terug op eigen helft en verdedigde de 
voorsprong met succes. Te snel werd door Waarde de bal door de lucht gespeeld waar de 
verdedigers van onze tegenstander meestal wel raad mee wisten. Ook de serie vrije trappen en de 
verre inworpen van David in de buurt van het doelgebied werden niet echt goed benut en naarmate 
de tijd vorderde bleven echt grote kansen voor beide ploegen uit. Het resultaat was dat de 3 punten 
meegingen naar Hoedekenskerke waarmee een einde kwam aan een voor de Sportclub Waarde 
unieke prestatie dat de eerste ploeg in competitieverband (bijna) een jaar lang thuis niet had 
verloren. 
 
Supporters 
Jammer dat onze supporters zich soms wat te nadrukkelijk lieten horen tijdens de wedstrijd. 
Natuurlijk is het altijd pijnlijk om je ploeg te zien verliezen maar ook dat is part of the game. Laten we 
met z’n allen ons best blijven doen om ook bij verlies respect moeten tonen naar de tegenstander en 
de scheidsrechter. Dus het steunen van je ploeg is prima maar wel graag supporteren op een manier 
die voor iedereen acceptabel is . 
 

Wedstrijdverslag ZSC ‘62-1 – Waarde 1 
Datum: 28-9-2013 
Rust- en eindstand: 0-2. 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Joep Krijger, Diedrik Noordam, Sander 
Tettelaar, David Akintunde, Corné van Liere, Valon Memeti, Mark Witsel, Jawad Samiky, 
Marc Scheele, Lucien Slabbekoorn, Aldemiro Cassoma, Olivier Noordam. 
 
Eerste helft. 
De uitwedstrijd tegen de Zwaluwen Stormvogel Combinatie ‘62 uit Scharendijke beloofde 
een lastige te worden. Immers de ploeg van trainer Bram Kot heeft uitgesproken 
kampioensaspiraties en wil dolgraag door naar de 3e klas. En, Waarde was nog maar 
nauwelijks bekomen van de zeperd vorige zaterdag tegen Hoedekenskerke. Nadat de pupil 
van de week z’n doelpuntje had meegepikt werd om half-drie de wedstrijd op gang gefloten 
door scheidsrechter M. Bruijnoge uit Wemeldinge. Coach Dennis had rekening gehouden 
met een thuisploeg die voor eigen publiek furieus van start zou gaan en had om die reden 
gekozen voor een wat behoudende tactiek.  Al snel bleek dat ZSC het initiatief aan Waarde 
overliet en leek te gokken op de snelheid van hun spitsen die ook enkele keren  voor gevaar 
zorgden. Henk-Jan bleef goed geconcentreerd keepen en kon die dreiging van de aanvallers 
enkele keren onschadelijk maken.  Al met al was Waarde in de eerste helft de bovenliggende 
partij  en na een klein half-uur schoot Jawad de 0-1 binnen na een goed lopende aanval 
vanaf rechts. Kort daarna werd Miro diep gestuurd. Ondanks dat een ZSC verdediger aan z’n 
shirtje ging hangen kon hij zich loswurmen en één op één voor de keeper toch de 0-2 fraai 
binnenschieten.   Dat was ook de ruststand. 
 



Tweede helft. 
In het tweede bedrijf toonde ZSC een heel ander gezicht. De ploeg liet zien over veel voetbal 
en snelheid te beschikken en voetbalde stukken beter dan de eerste helft. Waar vorige week 
in verdedigend opzicht bij Waarde veel misging, stond het verdedigend nu wel goed. Wel 
kwamen we goed weg toen een aanvaller van ZSC plots vrij voor onze keeper kwam en 
ongehinderd binnen leek te koppen. Henk-Jan kon echter in extremis pareren en met hulp 
van de lat bleef de aansluitingstreffer uit. De ruimte die ontstond door het pressievoetbal 
wat ZSC speelde op de helft van Waarde zorgde ook voor ruimte voor onze snelle spitsen. In 
de 85e minuut leek Miro de match te gaan beslissen maar hij werd in de 16-meter onderuit 
geschoffeld door  Erwin Wandel die met direct-rood kon vertrekken. Valon schoot de 
toegekende penalty echter te slap in en dus bleef de knock-out uit. In de resterende minuten 
kwam de voorsprong voor geel/zwart niet echt meer in gevaar en dus namen we de 3 
punten mee naar Waarde. 
Volgende week wacht ons weer een pittige tegenstander, dan komt SKNWK op bezoek. 
Maar, Waarde hoeft met deze ploeg en een goede concentratie en voldoende inzet van geen 
enkele ploeg is deze klasse schrik te hebben. Volgende week weten we meer. 
 
 

Wedstrijdverslag Waarde 1 – Apollo 1 
15 september 2013 
Ruststand 1-0, eindstand 3-1 
Toeschouwers: ca. 50 
Scheidsrechter: de heer van Meerkerk uit Streefkerk 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Marcel van Houte, Joep Krijger, Diedriek 
Noordam, Corné van Liere, Valon Memeti, David Akintunde, Mark Witsel, Jawad Samiky, Evert van 
Houte, Aldemiro Kassoma, Lucien Slabbekoorn, Olivier Noodam. 
 
Eerste helft. 
Na het verlies vorige week in en tegen ’s-Heer Arendskerke, moest Waarde de eerste thuiswedstrijd 
van het nieuwe seizoen 2013/2014 spelen tegen s.v. Apollo 69 uit ’s-Gravenpolder. Apollo is voor 
Waarde een oude bekende. De ploeg is gedegradeerd uit de 3e klasse en zou blijken een lastige 
tegenstander te zijn. Waarde mistte door blessures drie basisspelers maar startte goed aan de 
wedstrijd en dwong in het eerste deel van de eerste helft verschillende kansen af. Het was dankzij 
enkele puike reddingen van de Apollo-doelman dat er nog geen doelpunten vielen. Een 
kopbaldoelpunt van Jawad werd wegens buitenspel afgekeurd. Kort daarna was het wel raak. Nadat 
Valon over links diep werd gestuurd bracht hij de bal hard en laag voor, waarna een verdediger van 
Apollo de bal in eigen doel werkte: 1-0. Apollo herpakte zich goed, kwam beter in de wedstrijd en 
dwong vooral uit stilstaande fases een paar goede kansen af. Henk-Jan kon een vrije trap laag in de 
hoek nog net tot corner verwerken. Met een kleine voorsprong kon Waarde de rust in. 
 
Tweede helft 
Spelend richting het thuispubliek kwam Waarde de tweede helft goed uit de startblokken. Na een 
goede steekpass van Jawad ging Miro – deze dag kapitein van de ploeg - alleen op de Apollo-goalie af 
en prikte de 2-0 binnen. Apollo wou zich niet gewonnen geven en trok vol op de aanval en bleef 
gevaarlijk. Het uitvallen van hun aanvoerder bleek echter een forse aderlating. Waarde trok de 
overwinning definitief naar zich toe, toen Jawad met weer een steekpass Cornë alleen voor de 
keepers zette die de 3-0 op de borden zette. De eretreffer voor Apollo werd 10 minuten voor tijd 
gemaakt door Robin Korsuize die een vrije trap fraai in de verre hoek krulde. Ondanks aandringen 



van Apollo kwam de eindstand van 3-1 niet echt meer in gevaar en dus bleven de eerste drie punten 
van dit seizoen terecht in Waarde. 
 
Keizershoofd. 
Sinds 6 oktober 2012 heeft Waarde op het eigen sportpark Keizershoofd geen competitiewedstrijd 
meer verloren. Hopelijk kunnen we deze fraaie prestatie volgende week een vervolg geven, dan komt 
Hoedekenskerke op bezoek. Hopelijk weer alle supporters op post.  
 

 

Wedstrijdverslag VVA 1 – Waarde 1 
Datum: 7 september 2013 
Arbiter: P. van de Borgt uit Kruiningen 
Ruststand: 2-1, eindstand 5-2 
Toeschouwers: ca. 75 
 
Selectie Waarde: Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, David Akintunde, Diedriek Noordam, Joep Krijger, 
Evert van Houte, Valon Memeti, Mark Witsel, Corné van Liere, Jawad Samiky, Olivier Noordam, 
Aldemiro Kassoma, Mark Scheele, Lucien Slabbekoorn. 
 
In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen 2013 / 2013 trof Waarde dezelfde 
tegenstander als een paar maanden geleden, namelijk op 25 mei 2013. Toen was sprake van een 
bewogen na-competitiewedstrijd in en tegen ’s-Heer Arendskerke. In die wedstrijd werd één van 
onze spelers al na ruim een kwartier met een beenbreuk uit de wedstrijd geschopt wat hem 4,5 week 
ziekenhuis en 3 maanden revalidatie kostte. Jammer dat men het vanuit de spelersploeg van VVA 
kennelijk niet kon opbrengen om richting onze speler van hun betrokkenheid blijk te geven. Een 
gemiste kans.  
 
Eerste helft. 
Op een fraai vernieuwd hoofdveld ging Waarde goed van start en kon, door o.a. enkele nonchalante 
spelhervattingen van de keeper van VVA, enkele keren dreigend worden. Na ca. 20 minuten was het 
raak, na een vrije trap vanaf rechts werd de bal in de verre hoek van het doel strak ingeschoten door 
Miro: 0-1. Omdat de ruimtes tussen de verschillende linies bij Waarde te groot werden gelaten, was 
er te weinig aansluiting en daardoor te weinig druk op de tegenstander. Hierdoor kwam onze 
tegenstander enkele malen gevaarlijk opstomen richting doel. Ook het opnieuw uitvallen van onze 
aanvoerder Evert na ca. 30 minuten deed geen goed aan onze organisatie. De geboden ruimtes 
werden door VVA gretig benut, toen over rechts een aanval werd opgezet die goed werd afgerond: 1-
1. Vlak voor rust kwam Arendskerke zelfs op een 2-1 voorsprong.  
Tweede helft. 
De tweede helft ging Waarde goed uit de startblokken. Na ca. 10 minuten werd Miro met de rug naar 
doel aangespeeld in de 16-meter, met een snelle demarrage flitste hij langs enkele verdedigers om 
vervolgens met links de bal fantastisch in de kruising te schieten: 2-2. Kantelpunt van de wedstrijd 
werd echter een tackle langs achteren op de benen van David waardoor hij met een forse 
kuitbeenblessure de strijd moest staken. Onbegrijpelijk dat deze actie trouwens door de arbiter 
onbestraft bleef. Het wegvallen van David kwam de organisatie achterin niet ten goede. Door een 
makkelijk gegeven penalty en twee persoonlijke fouten aan Waarde-kant, kon VVA met een wat 
geflatteerde 5-2 overwinning uiteindelijk toch zegevieren. Een valse start van de competitie derhalve 
voor de geel-zwarten. 
Volgende competitiewedstrijd 14-9-2013: Waarde 1 – Apollo 1. 
 
 



Verslag bekerwedstrijd Waarde 1 – Vogelwaarde 1 
Datum: 31 augustus 2013 
Toeschouwers: ca. 60 
Ruststand: 0-3, eindstand 4-3 
Doelpunten Waarde: 1-3 Mark Witsel 
2-3 en 3-3 Aldemiro Monteiro da Graca Kassoma 
4-3 Olivier Noordam 
 
Selectie Waarde: Lauwrens de Jager, Henk-Jan Everse, Johan Tettelaar, Nathan Karelse, Lucien 
Slabbekoorn, Corné van Liere, Diedrik Noordam, Jawad Samiky, Olivier Noordam, Steffan Waterman, 
Iman Noordam, Valon Memeti, Evert van Houte, Aldemiro Monteiro da Graca Kassoma.  
 
Na enkele maanden zomerstop, kon er eindelijk in Waarde weer gevoetbald worden. Dankzij de inzet 
van vrijwilligers die de afgelopen tijd druk in de weer zijn geweest om het veld te beregenen en de 
nieuwe lijnen aan te brengen, kon de eerste thuiswedstrijd van het voetbalseizoen 2013 / 2014 
gespeeld worden. Veel voetballiefhebbers hadden uitgekeken naar deze eerste match van het 
nieuwe seizoen, het weer was perfect, het veld lag er kort gemaaid en fantastisch bij kortom, alle 
ingrediënten waren aanwezig voor een leuke voetbalmiddag. 
Waarde ging prima van start, zette de tegenstander Vogelwaarde vast op eigen helft en nam direct 
het initiatief in de wedstrijd. Al snel was de eerste kans een feit, Miro kwam één-op-één voor de 
keeper van de tegenstander, die zijn inzet prima pareerde. Het werd snel duidelijk dat onze 
tegenstander de counter zou moeten hanteren om tot succes te komen maar dat deed Vogelwaarde 
dan ook voortreffelijk. Nadat onze aanvoerder Evert al vroeg met een liesblessure naar de kant 
moest, kwamen de zeeuws-vlamingen tegen de verhoudingen in al snel op 0-1 na een counter door 
het midden. Kort daarna werd het zelfs 0-2 toen een speler van Vogelwaarde tussen twee Waarde-
verdedigers met een geplaatste kopbal onze keeper verschalkte. Kort vóór rust viel zelfs de 0-3 te 
noteren, toen de scheidsrechter na een overtreding binnen de 16-meter een penalty toekende aan 
Vogelwaarde. Dat was ook de ruststand. 
Na een peptalk van de coach waarin hij vooral het accent legde op het goed verzorgde spel en de 
uitgespeelde kansen van de eerste helft, begon Waarde flitsend aan het tweede bedrijf. Al vroeg 
schoot Mark Witsel met links vanaf 20 meter de 1-3 fraai binnen. Zou het dan toch? De echte 
aansluitingstreffer volgde niet lang daarna, toen Miro na een goed lopende aanval de 2-3 
binnenprikte. In alles was vanaf dat moment te merken, dat het geloof in – alsnog – een goed 
resultaat de geel-zwarten weer helemaal terug was. Publiek en spelers gingen helemaal uit hun bol, 
toen Miro bij een hoekschop hoog boven iedereen uitsteeg en de bal prachtig en staalhard 
binnenkopte; 3-3. Het leverde zijn vriendin Klaartje zelfs een zoen op. Deze dreun kwam 
Vogelwaarde niet meer te boven. Voor de kers op de taart zorgde Olivier Noordam door 10 minuten 
vóór affluiten de terechte 4-3 overwinning op de borden te zetten. Wat een match…………………….. 
Na de peptalk van onze coach moest ik denken aan wat “vader Cats” ( 1557 – 1660) dichtte: 
  
Als je denkt, ik ben verslagen 
Is de nederlaag een feit 
Als je denkt, k’zal niet versagen, 
Win je op den duur den strijd 
Als je denkt, ik kan t’niet halen,  
Is de tegenslag op til 
Want het overslaan der schalen 
hangt voornamelijk af van wil 
Moedelozen gaan ten onder, 
Door hun twijfel, door hun vrees 



Vechters winnen door een wonder 
Telkens weer de zwaarste race 
Denk: “ik kan het” en dan gaat het 
Ieder vindt bij wilskracht baat 
En in zaken wint de daad het 
Steeds van nutteloos gepraat 
Als je jammert, ik ben zwakker 
Dan mijn grootste concurrent 
Blijf je levenslang de stakker 
Die je dan ongetwijfeld bent 
 
Niet de Goliath en de rijken 
Tellen in de kamp voor zes 
Maar degenen die niet wijken 
Hebben vroeg of laat succes. 
Volgende week zaterdag 7-9-2013 de eerste competitiematch uit tegen ’s-Heer Arendskerke. 
 
 

Verslag bekerwedstrijd Hulsterloo 1 – Waarde 1  
24 augustus 2013 
Ruststand 1-1, eindstand 2-4 
 
Spelers Waarde: Henk-Jan Everse, Diedrik Noordam, Johan Tettelaar, David Akintunde, Corné van 
Liere, Mark Witsel, Sander Tettelaar, Olivier Noordam, Jawad Samiky, Iman Noordam, Nathan 
Karelse, Steffan Waterman, Laurens de Jager, Marcel van Houte. 
 
Na een “Bathse-reis” vanwege file op de Expresweg en omleidingen omdat de Kieldrechtse-koers 
verreden werd, bereikten de meeste spelers maar net op tijd Nieuw-Namen, een grensdorp onder de 
rook van Antwerpen. 
In de bestuurskamer werd al snel duidelijk, dat de automatisering na allerlei inlogpogingen het 
definitief af liet weten en dus kon er geen Digitaal Wedstrijdformulier worden opgemaakt. Gevolg 
was, dat alsnog het oude en vertrouwde wedstrijdformulier moest worden ingevuld. Pas toen die 
formaliteit achter de rug was floot de scheidsrechter met een half uur vertraging de wedstrijd op 
gang. 
Al snel bleek de organisatie bij Waarde niet echt goed te staan, met als gevolg dat de tegenstander 
meerdere malen met steekpasses gevaarlijk door het centrum kon opstomen richting het doel van 
Henk-Jan. Hulsterloo had begin eerste helft het betere van het spel en kwam terecht op 1-0 
voorsprong. Gaandeweg kregen we wat meer grip op de tegenstander en kwam Mark Witsel na een 
voorzet van rechts alleen voor de keeper maar hij mikte over. Even later kreeg Mark de bal op een 
presenteerblaadje alleen voor de goal, na een fraaie safe van de keeper van Hulsterloo. Dit keer 
schoot Mark onberispelijk de gelijkmaker binnen. Ruststand 1-1 
Na rust en met de inbreng van enkele nieuwe spelers en wat positiewisselingen, trok Waarde het 
initiatief meer en meer naar zich toe. Nadat Jawad en Olivier samen nog een dot van een kans om 
zeep hielpen, was het even later wel raak. Olivier werd op snelheid diep gestuurd en schoot in de 
verre hoek binnen: 1-2. Hulsterloo ging op zoek naar de gelijkmaker, hierdoor ontstond meer ruimte 
en na een fraaie voorzet vanaf links prikte Jawad zijn eerste doelpunt van dit seizoen – en na zijn 
blessure – binnen; 1-3. Met nog 10 minuten te gaan kwam Hulsterloo toch nog terug in de wedstrijd, 
toen na een duwfout in de 16-meter penalty werd gefloten die door de keeper van de tegenstander 
werd verzilverd: 2-3. De wedstrijd werd uiteindelijk definitief beslist door supersub Laurens de Jager 
die als speler inviel en in de laatste minuut de 2-4 binnenschoot. 



Conclusie van dit alles was, dat Waarde met een sterk geïmproviseerd team – we misten immers 6 ! 
basisspelers – deze bekerronde redelijk gestart is. Onze nieuwe trainer Dennis Neels – die afgelopen 
week jarig was – kreeg met deze uitslag van de groep een leuk verjaardagskadootje .  
 


