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Trainer aan het woord…Terrens Buntin 
 
In deze rubriek maken we nader kennis met een jeugd- of seniorentrainer van VC 
Vlissingen.  
We willen graag weten wat zijn achtergrond is en wat hem beweegt om voetbaltrai-
ner te zijn, kortom we proberen meer te weten te komen over de “mens achter de 
trainer”. 

In de jaren ’70, ’80 en ’90 van de vorige eeuw had VC 
Vlissingen       één van de grootste en meest succes-
volle damesvoetbalafdelingen van Zeeland. Daarna is 
de VCV jarenlang verstoken geweest van  voetballen-
de dames en meisjes, totdat we vorig seizoen weer 
voldoende meisjes hadden om een team op te star-
ten. Dit seizoen is Terrens Buntin de trainer van dit 
elftal. 
Terrens is op 19 januari 1982 in Curaçao geboren. Na-
dat zijn ouders in 1995 hadden besloten om maar Ne-
derland te komen is hij eerst in Hellevoetsluis en daar-
na in Rotterdam gaan wonen. Omdat er nog al wat fa-
milie in Vlissingen woonde is hij uiteindelijk in 2000 
naar hier verhuisd.  
Aanvankelijk is Terrens in de haven van Vlissingen 

gaan werken, maar in 2006 besloot hij om een opleiding tot schilder te gaan volgen. 
En met succes want sinds 2008 werkt Terrens bij Iwaarden Schildersbedrijf uit Krab-
bendijke.  
Nadat hij ook op Curaçao al had gevoetbald meldde Terrens zich, na zijn verhuizing 
naar Vlissingen, aan bij de VCV waar hij in het 4e elftal ging spelen. Later heeft hij 
ook nog in het 2e zaterdagelftal gespeeld. Als gevolg van een hernia drie jaar geleden 
is Terrens daarna niet meer aan voetballen toegekomen. Overigens spelen ook zijn 
twee zoons van 14 en 6 jaar, die hij samen met zijn vriendin heeft, bij onze vereni-
ging.    
In 2013 heeft Terrens de eerste stappen gezet op weg naar mogelijk een  carrière als 
voetbaltrainer, toen hij samen met Randy van Gils en Khalid Saiboua een F-team ging 
begeleiden. Dit seizoen heeft Terrens dus het meisjeselftal (MO15/C-junioren) onder 
zijn hoede. Na een moeilijke start van het seizoen is het de laatste wedstrijden beter 
gaan lopen. Dat is ook niet zo vreemd, want van de spelersgroep hadden slechts drie 
meisjes al eens eerder gevoetbald. De meisjes hebben het, gezien de uitstekende 
trainingsopkomst, blijkbaar ook naar hun zin. 
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Terrens vindt zichzelf geen strenge trainer, maar 
vindt discipline en normale omgangsvormen, zo-
wel bij de trainingen als de wedstrijden erg be-
langrijk. Verder is hij blij met de steun van Kenneth 
Chakoetoe, die onlangs elftalleider is geworden, 
en van enkele ouders die ook regelmatig een 
handje toesteken.       
 Op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet als jeugd-
trainer merkt Terrens op dat hij zich graag verder 
wilt ontwikkelen als jeugdtrainer. Hij wil hiervoor 
ook een cursus gaan volgen.  
 
Over het reilen en zeilen bij de VCV zegt Terrens 
dat, na het terugtreden van enkele ervaren mensen, de organisatie bij de 
jeugdafdeling van de vereniging niet altijd goed was. Gelukkig is men inmiddels 
bezig om de structuur te verbeteren. Hij vindt het belangrijk om de ouders te 
betrekken bij de begeleiding van de teams en uiteraard voor het rijden naar de 
uitwedstrijden. 
Terrens vindt het wel vervelend dat een aantal mensen gauw weglopen als het 
even tegenzit binnen de club, waarna hij eindigt met de opmerking: “er moet 
vertrouwen in elkaar zijn en bereidheid om elkaar te helpen”. 
De redactie vindt dit “een waarheid als een koe”. 

Terrens als coach in de trainingswedstrijd van zijn team tegen VCV JO13-2 (uitslag 6-1 voor de meisjes) 
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Speler in het bijzonder:   Reda Saber 
       

Hoe oud ben je/wat is je geboortedatum? 
 Reda is 9 jaar en geboren op 14 juli 2008 

 

Waar woon je? 
 Ik woon in de Beatrixlaan op nr. 149 in Vlissingen 
 

Heb je nog broertjes of zusjes? 
      Reda heeft geen broers of zussen. 
 

Op welke school zit je en in welke groep? 
 Reda vertelt dat hij in groep 6 zit van de Openbare  
 Basisschool Ravenstein. 

Hoe lang voetbal je al bij VC Vlissingen en heb je ook nog bij een andere vereniging gespeeld? 
 Op 4-jarige leeftijd is Reda bij de mini’s van VC Vlissingen begonnen en dus speelt hij al 
 voor het   5e seizoen bij onze vereniging. 
  

In welk team van VC Vlissingen speel je  en wie is je trainer en/of leider? 
 Reda speelt in JO11-2  (E2) en zijn trainer is Karim Boughaba.  

 

Heb je een vaste plaats in het team of wisselt dat en op welke positie speel je het liefst? 
 Reda wil graag als spits spelen en dat doet hij dan ook altijd. 
 

Kijk je ook wel eens naar een wedstrijd van het eerste elftal (zaterdag of zondag) en zoja, heb je 
een favoriete speler? 
 Met zijn opa gaat Reda op zondag wel eens naar het eerste elftal kijken en hij noemt 
Hoessein  
 Bouzambou als favoriete speler. 
 

Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland? 
 Ajax en Real Madrid. 
 

Wie is je favoriete speler in Nederland en in het buitenland. 
 Voor Reda was Abdelhak Nouri de favoriete speler in Nederland en Ronaldo is dat in het 
 buitenland. 

 

Heb je, naast het voetballen, nog meer hobby’s? 
 Reda kijkt graag naar tekenfilms op televisie en in het weekend doet hij ook computeren. 
 Ook verzamelt hij voetbalplaatjes en speelt hij buiten met zijn vrienden. Hij zou ook 
 wel willen kickboksen  (maar als hij dat zegt kijkt zijn mama toch enigszins bedenkelijk).    

 

Wat is je lievelingseten en drinken? 
   Reda vindt Franse frietjes het lekkerst en drinkt daar het liefst limonade bij. Maar hij 
 drinkt ook graag thee met suiker. 
 

Wat wil je later worden? 
 Als hij groot is wil Reda profvoetballer worden, eerst bij Ajax en daarna bij Real Madrid of 
 Barcelona.   



 5 

Schelde Exotech-Kemkens Bedrijventoernooi 
 
Dit jaar zal het jaarlijkse bedrijventoernooi worden georganiseerd op zaterdag 23 juni a.s. 
 
De bedrijven Schelde-Exotech en Kemkens zijn wederom bereid om het hoofdsponsorschap op zich te nemen. 
Dit jaarlijkse evenement kost de nodige organisatie  en kan worden beschouwd als een belangrijk evenement voor onze 
vereniging. 
Zo wordt gestreefd naar 20 à 24 deelnemende teams, waarvoor inmiddels diverse sponsoren, maar ook andere bedrijven 
zijn benaderd. 
Ook dit jaar zal er gestreden worden om de wisselbeker en zijn er prachtige prijzen te winnen met de loterij en natuurlijk 
ontbreekt het feestelijk gedeelte niet na afloop van het voetbalgedeelte. Aan het einde van de middag is er weer een 
grandioze barbecue met live muziek waarvoor alle deelnemende teams, supporters en partners zich kunnen aanmelden. 
 
De toernooicommissie bestaat uit zo’n tiental personen. Om een idee te geven welke zaken o.a.  
moeten worden georganiseerd volgt hier een globaal overzicht: 
sponsoring voor dekking van de  kosten van het toernooi; organisatie loterij; opbouw horeca op het veld met bezetting; 
wedstrijd secretariaat; omroepen en regelen muziek op veld; bekers regelen; barbezetting clubhuis; ophalen vlaggen, 
borden spandoeken t.b.v. sponsering; EHBO; zorgen voor voldoende scheidsrechters; afspraken met slager m.b.t. BBQ. 
 
Kortom de organisatie is in volle gang en u zult begrijpen dat wij ieder helpend handje kunnen gebruiken. 

Reda in actie in de wedstrijd VCV JO11-2—RCS JO11-2 
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Op bezoek bij: 

Deze vaste rubriek gaat ditmaal over GRIEKS RESTAURANT POSEIDON, dat u kunt vinden aan de 
Zeilmarkt nr. 22 in de binnenstad van Vlissingen. 
                         

  
 

Grieks Restaurant Poseidon is gevestigd in de onderste verdieping van 
het prachtige gebouw dat vele oudere Vlissingers zich nog zullen herin-
neren als het pand van IJzerhandel Polak (en later Witlox Sanitair). Het 
gedeelte van het restaurant dat grenst aan de Vissershaven was lang 
geleden in gebruik als politiebureau en is een Rijksmonument. In 
1990/1991 zijn beide panden gerestaureerd cq herbouwd en in 1992 is 
Grieks Restaurant Poseidon hier geopend. 
  

Onlangs had de redactie een gesprek met de huidige eigenaar van het 
restaurant, Vasilis Papapostolou, die in 1975 in Griekenland is geboren 
en in 1998 naar Nederland is gekomen. Aanvankelijk woonde en werkte 
Vasilis in Utrecht, maar in 2003 is hij naar Vlissingen gekomen en heeft 
hij Grieks Restaurant Poseidon overgenomen. Inmiddels was ook zijn 
vrouw Elena vanuit Griekenland naar Vlissingen gekomen en gingen ze 
samen het restaurant runnen.  
Zeven dagen in de week kunt u bij Poseidon terecht voor de heerlijkste   

Griekse gerechten, alleen in de maand september is het restaurant geslo-
ten en genieten Vasilis en Elena van een welverdiende vakantie.           

Het gezin Papapostolou is inmiddels ook verrijkt met drie zonen, de nu 11-jarige Vakis en de tweeling 
Giorgos en Rafaël van 7 jaar oud.       

          Vasilis 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVjqW5qZnYAhXIEOwKHYLyCdwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pijnackersebridgeclub.nl%2F&psig=AOvVaw0Nu2FGPn2pYuB6CPtdeAGw&ust=1513884513257565
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Een impressie van het sfeervolle interieur van Grieks Restaurant Poseidon  

Vasilis is een fanatiek voetballiefheb-
ber. Toen hij nog in Griekenland woon-
de heeft hij tot zijn 16e jaar ook zelf ge-
voetbald (volgens hem zelf was hij een 
echte nr. 10). Daarna is het er door al-
lerlei omstandigheden niet meer van 
gekomen. Zijn favoriete Griekse club is 
Olympiakos Piraeus dat, toevallig of 
niet, dezelfde clubkleuren heeft als VC 
Vlissingen. Via Jamal Bouzambou, die 
in het restaurant reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden aan keukenap-
paratuur verrichtte, is Vasilis een jaar of 
zes geleden bij de VCV gekomen. 
Eerst als sponsor maar daarna is hij en 
ook Elena ook actief als begeleider van 
het pupillenteam waar hun zoons in 
voetballen.  

Vakis begon in 2012 bij de mini’s van Jan Katsman en Giorgos en Rafaël in 2016. Vakis is nu (hopelijk 
tijdelijk) gestopt met voetballen en de tweeling speelt in JO9-3 (F3) waar Pino André de Oliveira en Mi-
ke van de Pavert de trainers zijn.     

Wij wensen Vasilis en Elena voor de toekomst veel succes met het restaurant, danken hen van harte 
voor het prettige gesprek en hopen dat zij en de jongens nog lang aan VC Vlissingen verbonden zullen 
zijn.   

Vakis Rafael Giorgos 
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Echte VCV-supporters, ze zijn er nog!  
 
In hun werkzame leven, inmiddels vele jaren geleden, waren ze collega’s op de PZEM-centrale’s:  
de 86-jarige Piet de Waal en de 71-jarige Ko Minderhoud. Later troffen ze elkaar weer op sportpark Irislaan als fanatiek sup-
porter van VC Vlissingen. 

Piet de Waal (links) en Ko Minderhoud bij de op 11 februari j.l. op sportpark Irislaan gespeelde bekerwedstrijd Vlissingen-De 
Alblas, die met 8-1 door onze roodwitten werd gewonnen.  

Piet is één van de vier broers van de in VCV-kringen bekende familie De Waal, die onze vereniging vele jaren als voetballer 
en/of vrijwilliger gediend hebben. Hij is tijdens de 2e wereldoorlog (1940-1945) jeugdlid van VC Vlissingen geworden, en 
heeft zijn voetbalopleiding genoten in de tijd van voetbalschoenen met stalen neuzen en leren ballen met veters, die bij een 
kopbal gemakkelijk een hersenschudding konden opleveren. Op de valreep van zijn debuut in het 1e elftal besloot Piet, die 
zijn opleiding aan de Zeevaartschool had afgerond, om te gaan varen. De voetbalschoenen werden wel meegenomen aan 
boord om in de havens te voetballen tegen plaatselijke ploegen in Singapore, Rusland en Indonesië.      

De eerste wedstrijd die Piet tijdens zijn loopbaan op de grote vaart speelde was in Singapore tegen het elftal van de 
plaatselijke Bierbrouwerij. Piet was één van de uitblinkers en maakte het winnende doelpunt voor zijn ploeg, maar nie-
mand juichte. De reden hiervan was dat zijn ploegmaats wisten dat ze nu niet door hun tegenstanders zouden worden 
uitgenodigd om gezellig een biertje te drinken.   

Toen Piet zo’n 20 jaar later weer definitief aan wal kwam, was zijn voetbalcarrière “verjaard” en werd hij, vooral na zijn 
pensionering in 1993, aktief als vrijwilliger in diverse sportgerelateerde funkties (o.a. voorzitter Sportraad gemeente Vlissin-
gen, organisator zomeravondvoetbal en zaalvoetbal). Gedurende alle mooie en minder mooie jaren is Piet trouw gebleven 
aan zijn eigen club VC Vlissingen, waarvan hij ook nog bestuurslid is geweest en inmiddels bijna 75 jaar lid is.  
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In tegenstelling tot Piet is Ko geen geboren Vlissinger, maar is hij overduidelijk afkomstig uit Westkapelle, waar hij in zijn 
jeugd bij de Noormannen voetbalde. Nadat hij in Vlissingen de vrouw van zijn leven had gevonden, gingen ze in Vlissin-
gen wonen en werken. Langzaam maar zeker werd Ko ook een beet je “Vlissinger” en toen hun zoon in de jaren ’80 bij de 
jeugd van de VCV ging voetballen werd Ko elftalleider/grensrechter van zijn elftal. Na het mislukte profavontuur van de 
VCV is Ko een tijdje niet meer bij de club geweest, maar inmiddels is hij al weer jaren (twee)-wekelijks op de Irislaan te 
vinden.  
 

Piet en Ko volgen de laatste jaren samen de wedstrijden van het 1e zondagelftal. Vaak staan ze met een aantal andere 
vaste supporters in een groepje achter het doel van de tegenstander en zoals Piet het formuleert “weten ze allemaal hoe 
voetbal moet worden gespeeld”. Beiden hebben zo hun eigen vaste gewoonten waar ze niet van afwijken: Ko drinkt in 
de rust altijd een biertje (volgens Piet ook als het 40 graden onder nul is) en Piet zelf voorziet de vijandelijke keeper en 
soms ook de grensrechter als het nodig is van “goede adviezen”.   
 

Het tweetal vindt de resultaten van het eerste elftal dit seizoen ietwat tegenvallend: “Zoals de laatste jaren wel vaker 
voorkomt gaat het in het begin van het seizoen uitstekend, maar komt er in de winterperiode een terugval. Er is ook 
weinig continuïteit door de jaarlijkse veranderingen in de spelersgroep en de laatste jaren ook bij de trainers. Dit sei-
zoen zijn er ook enkele spelers langdurig geblesseerd en moet er in wisselende opstellingen gespeeld worden. Het is 
jammer dat er met name in de thuiswedstrijden niet zo goed gepresteerd wordt.“  
Ook als zijn beide mannen van nature optimistisch, ze twijfelen er nu wel aan of de club sterk genoeg is om hogerop te 
gaan. Ze geven een pluim aan de bestuursleden van de VCV: “Ze zijn er gelukkig nog (en doen dit op vrijwillige basis.”   
Piet besluit dit gezellige gesprek met de mededeling dat hij hoopt nog een poosje naar het veld te kunnen komen en Ko 
wil daar dan graag bij zijn.  
De redactie sluit zich hier graag bij aan.  

Piet en Ko, te midden van die andere “voetbalkenners”: van links naar rechts: Riet Stroo, Kees Stroo, John de Braal, Adrie 

Spruit, Kees Lindenberg, Fred Slager, Jos Francke, John Snoep en Peter Meliefste. 
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Uit de ouwe doos: 

 

 
   

Vlissingen 3  seizoen 1992-1993  
Staand vlnr : elftalleider Rob van de Bovenkamp, grensrechter Ger van Belzen, Peter Snaaijer, Robert 
Lilipaly, Frans Lemsom, Ton Oosthoek, Willem van Dommelen, Herman van de Dorpel en trainer Adrie 
Daane. 
Zittend vlnr: John Stroo, Jamal Bouzambou, René van Reemst, Marcel de Koning, Theo Holslag, Ste-
phan Bonarius en Tom Herok. 
 

 
Uitgelicht: Jamal Bouzambou, geboren op 1 juli 1974 
 

VCV-paspoort 
Lid van VC Vlissingen vanaf 1989 
1989-1991 speler VC Vlissingen B2  
1991-1992 speler VC Vlissingen A2  
1992-1995 speler 1

e
 selectie VCV (meestal VC Vlissingen 2) 

2000-2006 speler 1991-1992 speler VC Vlissingen 1 
2006-2018 speler lagere elftallen VC Vlissingen  
2010-2011 lid bestuurscommissie, verantwoordelijk voor de  
“wederopbouw” van de jeugdafdeling van de VCV, sponsor 
werving voor de jeugd  
2011-2015 bestuurslid jeugdzaken VC Vlissingen     
2010-2017 trainer/coach pupillen VC Vlissingen 
2010-heden lid jeugdcommissie 


