
GPC Vlissingen – Waarde 2 
Datum: 18 oktober 2014 
Uitslag: 7-2 (7-1) 
 
Vandaag 18 oktober een moeilijke uitwedstrijd tegen de koploper GPC Vlissingen. Wie van voetbal 
houdt heeft de 1e en 2e helft kunnen genieten. De 1e helft was voor GPC en de 2e helft was voor 
Waarde. 
Na een ruststand van 7-1 werd het voor Waarde een hele moeilijke zaak om nog te winnen. Alle 14 
spelers van Waarde worden gezien hun inzet zeker de 2e helft allemaal man of the match. Knap hoe 
jullie dit de 2e helft hebben opgepakt. Das meer dan een compliment waard!!!! Het werd uiteindelijk 
7-2. Doelpuntmakers waren Marvin en Maurice. 
 
 

Wedstrijdverslag Wemeldinge 3 - Waarde 2 
Datum: 19 februari 2011 
Uitslag: 5-0 (4-0) 
 

Vandaag was de wedstrijd van het 3e afgelast, die daardoor knap voor de 3e week achter elkaar 
ongeslagen zijn. Maar goed het 2e moest dus wel voetballen en wel in Wemeldinge. Hiervoor net het 
verslag van Waarde 1 gelezen en las over het niveau van de scheidsrechter. Die was bij het 
2e zaterdag van normaal niveau, al had dat alsnog denk ik niet veel uitgemaakt, als je de rest van het 
verslag leest weet je wel waarom. 
Vol goede moed ging Waarde 2 naar Wemeldinge toe. Waarde 2 draait moeilijk in de competitie, 
maar zag in Wemeldinge toch een tegenstander die te verslaan was gezien de ranglijst waar 
Wemeldinge maar 2 plekken boven Waarde 2 staat. 
Gezien de thuiswedstrijd van het 1e en het belachelijke besluit van de beide gemeentes en politie om 
een combi voor de supporters te verplichten naar Wemeldinge, bleef het uitvak daarom ook leeg. 
Terug naar de wedstrijd. Het 2e had wat personele problemen, dus werd er beroep gedaan op een 
paar spelers van het 3e. Die niet te beroerd waren om mee te doen, voetballen blijft leuk en je moet 
elkaar ten slotte helpen als vereniging. Of het nu aan het lege uitvak lag, of dat Wemeldinge echt zo 
goed was en wij zo slecht. De wedstrijd was nog geen 2 minuten oud en de bal lag al in het netje. 1-0. 
Vraag niet hoe, niveau van de scheids bij het 1e was drama. Het veld bij Wemeldinge 3 was drama. 
Misschien moeten we het daar maar op steken. Maar het veld deed toch echt niets verkeerd toen na 
5 minuten de 2e bal in het netje lag. 2-0. Wemeldinge rook bloed en de spelers van Waarde snapten 
er niets van. Ze waren nog aan het denken wat ze zouden kunnen doen aan deze wantvertoning, 
toen de bal vrolijk voor de 3e maal in 10 minuten in het netje lag. Leest u mee. 10 minuten gespeeld 
3-0. 
Het was in Wemeldinge 11 man tegen Eddy, zo leek het wel. Eddy was gelukkig wel wakker en hield 
er nog een paar ballen uit. Maar kon toch ook niet voorkomen dat halverwege de 1e helft 
Wemeldinge op 4-0 kwam. Het was slecht, het was dramatisch, het was niet om aan te zien van de 
kant van Waarde. Deed Waarde 2 dan helemaal niets terug. Ja zeker wel, Bert scoorde (dacht hij) en 
juichte al. Maar op miraculeuze wijze zat er zoveel effect in de bal, dat deze op doellijn gewoon weer 
terug het veld in stuiterde. 
Veel meer woorden kunnen er niet aan de 1e helft worden vuil gemaakt. Rust 4-0. Soms hoef je niets 
te zeggen. Misschien was dit wel zo’n gevalletje. 
Maar goed in de rust tegen elkaar gezegd: Voetbal de 2e helft gewoon door laat de afgang niet groter 
worden. Er moet natuurlijk wel wat positiefs in het verslag komen. Kan dat bij 4-0? Ja dat kan. Bij 
deze iets positiefs. 
Belangrijk is te weten dat er de gehele wedstrijd niet op elkaar is gevloekt en/of gescholden. 
Natuurlijk wordt er wat gezegd, maar dan zouden we bezig kunnen blijven want iedereen speelde als 
een krant. Misschien wel één van de sterkste kanten van de voetbalvereniging Waarde. Hoe noem je 



dat? Het één en ander accepteren van de ander. Kunnen ze op andere verenigingen nog wat van 
leren. 
Afijn, 2e helft is er inderdaad gevoetbald met de intentie van tot hier en niet verder. We gaan hier 
niet met 10-0 verliezen. Waar heb ik die uitslag eerder gelezen?? De 2e helft ging daarom ook beter. 
Niet dat er meer iets inzat voor Waarde, maar Waarde 2 kreeg er in de 2e helft maar 1 tegen. De 
wedstrijd eindigde dus in 5-0. Eerste helft 4, 2e helft 1 tegen. Het 2e positieve lichtpuntje dus. 
Al met al dus een wedstrijd om snel te vergeten, alleen is het niet handig als je dan een verslag 
schrijft. Hopelijk laat Waarde 1 volgende week zien dat er in Wemeldinge wat te halen valt. 
 
 

Waarde 2 – Dauwendaele 5 
Datum: 26 oktober 2009 
Uitslag: 3-2 
 
Na de slechte wedstrijd tegen Heinkeszand moesten er weer een punten gepakt worden. De 
koploper Dauwendaele stond op het programma dus dit zou geen eenvoudige opgave worden. Het 
werd een vrij harde wedstrijd waarin Waarde toch wel een licht overwicht had en ook de beste 
kansen kreeg. Bij de rust stond het dan ook 2-1 door twee doelpunten van Maurice Harthoorn maar 
echt overtuigend was het nog niet. Na de rust werd het duel steeds grimmiger wat resulteerde een 
aantal gele kaarten voor zowel Waarde als Dauwedaele. Waarde kreeg weer de meeste kansen maar 
kwam maar niet tot scoren. Nadat Dauwendaele met 10 man kwam te staan door twee keer geel, 
kreeg Waarde echt een overwicht. Toch bleven de bezoekers gevaarlijk. Vijf minuten voor tijd 
besliste Maurice Boone de wedstrijd met een schuiver in de hoek. Vlak voor tijd werd het nog 3-2 
maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. 
 
 

Waarde 2 pakt het kampioenschap tegen Kloetinge 
Datum: 26 april 2009 
Uitslag: 0-6 
 
In het jubileumjaar van de club, heeft Waarde 2 gedaan wat van het team verwacht werd: kampioen 
worden!  
De wedstrijd waar dit moest gebeuren was tegen Kloetinge 5, een team met veel oud (sommige wel 
heel oud) topspelers van Kloetinge. Iedereen was er van overtuigd dat dit zou moeten lukken. In de 
thuiswedstrijd hadden we met 3-0 gewonnen dus dit zou geen problemen op moeten leveren. Toch 
was iedereen gespannen want je moet het toch nog even doen. Na de erste minuut bleek al dat we 
van dit Kloetinge weinig te vrezen hadden. Het was wachten op het eerste doelpunt. Waarde kreeg 
kans op kans. Drie keer op de lat, een keer op de paal, rakelings voorlangs, bal in het zijnet, hij ging er 
maar niet in. Na een half uur was het Peter Lamper (wie anders?) die de ban brak. Hij profiteerde 
handig van een blunder in de defensie en maakte koel af. Toch een specialiteit van Peter. Met een 0-
1 voorsprong gingen we de rust in. Na de rust begon Kloetinge goed met een paar nieuwe spelers in 
de gelederen. Gevaarlijk werd het niet, maar Waarde had even niet meer het enorme overwicht. Na 
tien minuten kwam Waarde weer op stoom en werd Kloetinge in no-time weggespeeld tot 0-6 met 
goals van Jan-Willem (2 x), Maurice, Pieter en nog iemand (de verslaggever had last van 
geheugenverlies na de festiviteiten later in de middag). Na twintig jaar is Waarde 2 weer kampioen 
geworden in de resrve 5e klas. Een historische middag dus in Kloetinge. 
Terug in Waarde is het nog lang onrustig geweest, met als hoogtepunt een rondje door het dorp op 
de platte karre. 
 
 

Waarde verslaat Yerseke 4 en blijft op koers voor kampioenschap. 



Datum: 19 april 2009 
Uitslag: 3-1 
 
Wederom stond er een zware wedstrijd op het programma. Dit keer tegen Yerseke 4. In de eerste 
seizoenhelft werd in Yerseke met 5-2 gewonnen maar daar hadden we zeker de eerste helft alle 
moeite met de Yersenaren, die beschikken over een ervaren team met enkele snelle jonge spelers. Al 
vanaf minuut 1 bleek dat Yerseke niet was gekomen om de punten weg te geven. Yerseke had zeker 
het betere van het spel, zonder dat dit tot echte kansen leidde. Waarde kreeg wel enkele kansen. Dit 
resulteerde na ongeveer een half uur in een goal van Peter Lamper, die attent reageerde in de 
rommelige situatie in het strafschopgebied van Yerseke, 1-0. Dit was ook de ruststand. Na de rust 
zakte Waarde steeds verder weg. Ondanks de drie wissels bij Waarde leek Yerseke fitter en feller uit 
de kleedkamers te komen. De druk werd groter en uiteindelijk viel de goal, 1-1. 
Ook  na die goal bleef Yerseke beter en hing er nog een goal in de lucht. Die viel niet en na verloop 
van tijd kreeg Waarde meer grip op de wedstrijd en ook weer kansen. Het was wederom Peter 
Lamper die scoorde na een goeie actie en een verwoestend schot. Tien minuten voor tijd maakte 
Joep Krijger er ook nog 3-1 van en was de wedstrijd gespeeld. 
 
 

Waarde 2 doet goede zaken voor kampioenschap 
Datum: 4 april 2009 
Uitslag: 2-0 
 
Vooraf was het al duidelijk dat Kruiningen tot op het bot gemotiveerd zou zijn om van Waarde te 
winnen. Toch werd Waarde overrompeld door het agressieve spel van Kruiningen. De beste kansen 
waren in de beginfase voor Kruiningen. Na ongeveer twintig minuten was Waarde een beetje bij de 
les en kwamen de eerste kansen. Na wat halve kansen werd Jan-Willem aangespeeld met een 
tegenstander in zijn rug. Met een handige draai knalde hij op doel en liet de keeper kansloos: 1-0. 
Na de rust kwam, zoals verwacht, Kruiningen getergd het veld in. Waarde bleef echter goed 
verdedigen en gaf vrijwel geen kans weg. Na ongeveer 20 minuten ging Kruiningen alles of niets 
spelen, wat weer kansen voor Waarde opleverde. Zo'n 10 minuten voor tijd zette Ronald Ruissen 
Waarde op een beslissende 2-0 via de vlijmscherpe counter. 
Kruinigen zette nog alles op alles maar dit leverde niets meer op. Samenvattend een gelijk opgaande 
wedstrijd met Waarde als winnaar.  
 
 

Waarde 2 doet goede zaken tegen Wolfaartsdijk 4 
Datum: 1 maart 2009 
Uitslag: 1-4 
 
Met een sterke selectie vertrok het tweede naar Wolfaartsdijk, waar de verliespartij van vorige 
seizoenhelft rechtgezet moest worden. Van die eerste wedstrijd wisten we dat het een zware partij 
zou worden, tegen een ervaren tegenstander. De gemiddelde leeftijd ligt bij Waarde toch zo'n 
twintig jaar lager is de schatting. Dat het zwaar zou worden bleek al vrij snel. Waarde leed veel 
balverlies en Wolfaartsdijk heeft twee spitsen die je geen moment uit het oog mag verliezen. Na een 
kwartier gebeurde dit toch en stond het 1 - 0 . Waarde bleef moeizaam voetballen maar gaande weg 
kreeg men meer kansen. Maurice Boone maakte mooi de 1-1 en Bowa maakte schitterend 1-2 met 
een afstandsschot.  
Na de rust bleef het lang 1-2 met een overwicht voor Waarde met vele 'mogelijkheden', maar de 
eindpass was steeds onnauwkeurig en daardoor kwamen de echte kansen niet. Aan de andere kant 
bleef Wolfaartsdijk dreigend maar kansen kregen ze niet. Eindelijk voel dan toch de verlossende 1-3 
door Jan-Willem. Na nog wat kansen werd het uiteindelijk ook nog 1-4 door Pieter. 



Na de wedstrijd kwam het bericht dat Kruiningen verloren heeft van Wemeldinge waardoor Waarde 
stijgt naar de koppositie.  
 


