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Inmiddels is het nieuwe seizoen al weer enige maanden onder-
weg. Alle teams, van jong tot oud hebben inmiddels hun eerste 
wedstrijden gespeeld en kunnen terugkijken op een geslaagde 
seizoenstart. 
In de kantine is het, zeker in de weekenden, gezellig druk nu het 
balletje weer is gaan rollen. Ook heeft inmiddels de jaarlijkse 
vrijwilligersavond plaatsgevonden, hetgeen een groot succes is 
gebleken.  
Op 28 oktober is de traditionele mosselavond georganiseerd, 
waarna wij ons nu klaar gaan maken voor de sinterklaasviering. 
Voor al deze activiteiten is onze vereniging nog altijd op zoek 
naar vrijwilligers, dus hierbij een dringende oproep om je aan te 
melden bij de vereniging. 
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Trainer aan het woord…John Karelse 
 
 

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 of haar beweegt om voetbaltrainer te 
zijn, kortom we proberen meer te weten te komen over de “mens achter de trainer”. 
 

Voor ons zit de huidige trainer van het eerste zondagelftal, John Karelse. 

John, geboren op 17 mei 1970, heeft inmiddels een rijke voetbalcarrière achter 

de rug, zowel als keeper en als trainer. Zo maakte hij reeds op 14 jarige leeftijd 

(!) zijn debuut in een eerste elftal en wel dat van VV Wemeldinge. Twee jaar 

later al maakt hij als opvolger van oud-VCV-doelman Ton van Eenennaam zijn 

debuut in het eerste elftal van NAC, waar hij in totaal 441 officiële wedstrijden 

in 13 seizoenen zou spelen. Dit vormt nog altijd een clubrecord. Vier van deze 

wedstrijden werden in de profperiode van de VCV (1990-1992) tegen VC Vlis-

singen, cq VCV Zeeland gespeeld. Tweemaal eindigden deze in een overwin-

ning voor NAC (0-4 op 31/10/1990 en 4-1 op 01/02/1992) en tweemaal in een 

gelijkspel. (2-2 op 22/12/1990 en 0-0 op 15/09/1991). Op 12 augustus 1999 

tekende John een contract bij Newcastle United. Bij deze club uit de Pre-

miership speelde John 4 seizoenen, maar kwam alleen in het eerste seizoen 

driemaal in actie in de competitie. Wel mocht hij grote wedstrijden meemaken; 

o.a. in de Champions League tegen Inter Milaan, AS Roma, Barcelona, Feyen-

oord en Dinamo Kiev. 

Na het avontuur in Engeland keerde John terug naar Nederland, waar hij in het 

seizoen 2003/2004 voor AGOVV uit Apeldoorn ging spelen.Dit was tevens het 

laatste seizoen in de profcarrière van John. 

Toen bij NAC in 2006 de trainer Ton Lokhoff en assistent Nico van Zoghel ver-

trokken, werd John de assistent trainer van de nieuwe hoofdcoach Cees Lok. Toen Cees Lok 4 maanden later 

alweer werd ontslagen, werd John interim hoofdcoach en maakte in dat seizoen de laatste fase van de play-offs 

mee. Na het vertrek van Robert Maaskant in seizoen 2010/2011 werd hij opnieuw interim hoofdcoach, samen met 

Gert Aandewiel. Na het vertrek van John in 2012 bij NAC is hij, na twee seizoenen Goes, nu dus bij de VCV te-

recht gekomen. 

Naar eigen zeggen heeft hij het bij onze vereniging prima naar zijn 

zin en vindt vooral de organisatie rondom het team goed geregeld. 

Het spelen op kunstgras is een klein minpuntje en leidt tot een ander 

soort voetbal als op natuurgras. Aan de andere kant is hij er ook blij 

mee, want de huidige staat van de velden, voornamelijk die op Bas-

kensburg, laat te wensen over. 

Als wij hem vragen naar zijn ambitie als trainer luidt toch heel snel 

het antwoord de terugkeer naar het betaald voetbal. Wel is hij van 

mening dat dit, zeker sportief gezien, in Zeeland nog altijd mogelijk 

moet kunnen zijn. Organisatorisch is dit een ander verhaal, het ge-

brek aan grote sponsoren staat betaald voetbal in Zeeland in de 

weg. Wel moet op korte termijn 2
e
 divisie in Zeeland mogelijk zijn. 

Met de VCV hoopt hij dit seizoen bij de beste ploegen mee te doen. 

Als het kwartje goed valt, moet het zeker mogelijk zijn dit seizoen 

een prijs te pakken. 

 

Bij deze ambitie sluiten wij ons vanzelfsprekend aan en willen John 

tenslotte veel succes wensen dit seizoen. 
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Trainer aan het woord…Ronald Zuijdwegt 
 
 

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 of haar beweegt om voetbaltrainer te 
zijn, kortom we proberen meer te weten te komen over de “mens achter de trainer”. 
 

Nu bij de start van het nieuwe seizoen over beide standaardelftallen een nieuwe trainer 
de scepter zwaait heeft de redactie nader kennis gemaakt met Ronald Zuijdwegt, onze 
nieuwe trainer van Zaterdag 1. 
 
Ronald is geboren in Wemeldinge, 47 jaar oud, getrouwd en heeft twee kinderen en is in 
het dagelijks leven werkzaam bij sponsor Prior als financial controller. 
Over zijn geschiedenis als speler en trainer kunnen we het volgende vermelden. 
Als jeugdlid van vv.Wemeldinge is hij tot zijn 16

e
 levensjaar actief geweest om vervol-

gens 17 seizoenen lang als speler in dienst te treden van vv. Kloetinge t.w. van 1989 t/m 
2006. 
Insiders van de amateursport in Zeeland weten dat Ronald een uitstekende linksbuiten 
was die werkelijk 17 jaar lang ieder seizoen volop wist te scoren. Totaal kwam hij hierin 
tot het aantal van 100 doelpunten. De laatste jaren verhuisde Ronald naar het midden-
veld in opdracht van de bekende trainer Zwamborn van Kloetinge.  
In zijn tijd bij vv. Kloetinge werd een opmerkelijke opmars bewerkstelligd van de derde 
klasse naar de hoofdklasse. 
Volgens Ronald was de reden hiervoor dat jarenlang een vaste kern aan spelers bij 
Kloetinge bleef die erg honkvast waren. Zo werd ieder seizoen de selectie slechts met enkele spelers van buiten 
aangevuld. 
Ronald denkt dat dit de reden is waardoor vv.Kloetinge al jarenlang achtereen op een behoorlijk niveau acteert. 
In zijn Kloetinge tijd heeft Ronald onder meer getraind onder bekende amateurtrainers zoals Dolf Roks,  Kees Zwam-
born en Diederik Hiensch.  
Van deze mannen, zo zegt Ronald, heeft hij het nodige opgestoken voor zijn eigen trainerscarrière. 
Uiteindelijk was het Ronald zijn zwager, die hem het laatste zetje gaf om voor een trainersopleiding te gaan en die 
werd begonnen als trainer/speler bij SV Hoedekenskerke van 2006 t/m 2012. Vervolgens deed vv.Yerseke een be-
roep op hem en werd hij daar twee seizoenen trainer. 
In 2014 is Ronald teruggekeerd bij SV Hoedekenskerke voor drie seizoenen. 
In de loop van de tijd werd gestudeerd om zijn trainersdiploma’s te halen en met succes. 
Hij is in het bezit van TC3 en TC2 en dan ben je bevoegd om tot en met de 2e klasse te trainen. 
Aan het eind van het vorig seizoen stopte Renato Dijkstra als trainer en werd Ronald verzocht om bij Zaterdag 1 het 
stokje over te nemen.  
Inmiddels, zo blijkt uit dit stuk, is dit verzoek niet tevergeefs geweest. 
Ronald heeft niet lang nagedacht om aan de klus bij Vlissingen te beginnen. 
In de wedstrijden met Hoedekenskerke werd diverse keren tegen Vlissingen gespeeld. Zo vond Ronald Vlissingen 
een voetballende ploeg en een prima tegenstander. Na zijn kennismaking met de huidige selectie constateert hij vol-
doende kwaliteit om in de derde klasse mee te draaien. Als de groep mentaal, fysiek en tactisch nog groeit, zou zelfs 
een hoge klassering niet uitgesloten hoeven te zijn. 

 
Desgevraagd is Ronald zeer tevreden over de ontvangst bij de 
club. Natuurlijk zo zegt hij, is het logisch dat je je weg binnen een 
nieuwe vereniging even moet vinden. De accommodatie stemt 
hem tot tevredenheid, alleen op kunstgras trainen en op gras wed-
strijden spelen vindt hij niet prettig. Het is afwachten of hierdoor 
geen onnodige blessures ontstaan.  
 
Vanaf deze plaats wensen wij Ronald veel succes met zijn team 
en veel plezier bij onze club! 
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Speler in het bijzonder: Lucas Richard  
       

 
 
Hoe oud ben je/wat is je geboortedatum? 

 Lucas is 12 jaar oud en geboren op 24 augustus 2005 
 
Waar woon je? 

 Strandwal op nummer 50 in Vlissingen. 
 
Heb je nog broertjes of zusjes? 

 Ja, ik heb een oudere zus van 14 jaar. 
 

Op welke school zit je en in welke groep? 
 Ik zit op de Theo Thijssen school in groep 8. 
 

Hoe lang voetbal je al bij VC Vlissingen en heb je ook nog bij een andere vereniging  
gespeeld? 

 Ik speel nu voor het derde jaar bij Vlissingen en daarvoor bij Zeeland Sport.  

In welk team van VC Vlissingen speel je en wie zijn je trainer en/of leider? 
 Mijn vader is trainer van D1 waar ik in speel. 

Heb je een vaste plaats in het team of wisselt dat en op welke positie speel je het liefst? 
 Ik speel als aanvallende middenvelder nooit ergens anders want ik vind dit een fijne plek. 

Kijk je ook wel eens naar een wedstrijd van het eerste elftal (zaterdag of zondag) en zo ja, heb je een favoriete speler? 
 Ja ik ga wel eens naar het zondagelftal kijken. Heb geen favoriete speler. 

Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland? 
 Feyenoord en Barcelona. 

Wie is je favoriete speler in Nederland en in het buitenland? 
 Vilhena en El Ahmadi van Feyenoord en Messi van Barcelona. 

Heb je, naast het voetballen, nog meer hobby’s? 
 Ja Playstation.  

Wat is je lievelingseten en drinken? 
 Lucas denkt lang na en zegt ik eet graag pannenkoeken met stroop. Zijn favoriete drank is dubbelfris. 

Wat wil je later worden? 
  Profvoetballer bij Barcelona. Maar eerst een tussenstap op het middenveld van Feyenoord. 



 5 

 
Ook in deze editie van het clubblad brengen we een artikel over één van de sponsors van onze ver-
eniging. Hiervoor is de redactie naar Middelburg gegaan om daar een bezoek te brengen aan 
DRUKKERIJ MEULENBERG  B.V., welk bedrijf in onze provinciehoofdstad  is gevestigd aan de Rotter-
damsekaai nr. 61.   
 

 
 

In een gesprek met Patrick wordt duidelijk dat in de afgelopen jaren de digitalisering ook op het 
werk in de drukwerkbranche grote invloed heeft gehad. Voor drukkerij Meulenberg betekende dit 
extra concurrentie van internetdrukkerijen, die in staat zijn om met name grote opdrachten 
(massaproductie) met een mindere kwaliteit tegen een lagere prijs uit te voeren. Daarnaast wer-
den facturen en reclame vroeger gedrukt en per post verspreid, nu zijn vele bedrijven en winkels 
via hun website’s bereikbaar en wordt er gebruik gemaakt van e-mail.  
Om tegen deze ontwikkeling weerstand te bieden heeft het bedrijf haar pakket verbreed en ver-
zorgt het, behalve het traditionele drukwerk (boeken, brochures, folders, enveloppen enz), nu ook 
het bedrukken van t-shirts, autobelettering, reclameborden en vlaggen.  
 

De keuze van Drukkerij Meulenberg om sponsor te worden van de stichting Vlissingen Vooruit lijkt 
een logisch gevolg van het sportieve karakter van de familie Joossens, waar bij alle drie de genera-
ties voetbal DNA aanwezig is. Patrick vertelt desgevaagd dat opa Huib bij Goes en bij Middelburg 
heeft gevoetbald. Zijn voetbalcarrière heeft echter niet lang geduurd door het drukke bestaan na 
overname van de drukkerij en de kleine kinderen die er inmiddels waren. Wel heeft hij daarna tot 
zijn 55e jaar in de zaal gespeeld.   

  
  

Op bezoek bij: 

  
  

 

  
De Middelburgse ondernemer Meulenberg 
startte in 1923 met een drukkerij aan de Loska-
de. In de jaren ’50 verhuisde het bedrijf naar de 
Rouaansekaai, waarna het in de jaren ’70 werd 
overgenomen door Huib Joossens. Hierbij werd 
de naam Meulenberg, inmiddels een begrip in de 
drukwerksector, gehandhaafd. Vanaf 1981 is het 
bedrijf gevestigd aan de Rotterdamsekaai in Mid-
delburg. 
In 1993 werd zoon John, die er al vanaf 1980 
werkzaam was, mede-eigenaar waarna hij in 
2013 de zaak overnam. Inmiddels is ook de derde 

generatie Joossens in de drukkerij actief: klein-
zoon Patrick geeft als orderbegeleider leiding aan 
de dagelijkse werkzaamheden en zijn broer Erik 
is werkvoorbereider. Het bedrijf bestaat thans uit 

10 werknemers. 
 

  

 
  
De huidige vestiging van drukkerij Meulenberg 
aan  de  Rotterdamsekaai te Middelburg 

http://www.meulenberg.nl/
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Het is de historie van onze eigen VC Vlissingen die ook op een andere wijze de liefde van Huib Joossens voor 
de voetbalsport aantoont. Toen in 1992 het betaalde voetbal in Vlissingen failliet was gegaan, was hij de stu-
wende kracht in een werkgroep, die geprobeerd heeft om topvoetbal voor Zeeland te behouden. Eerst door 
VCV Zeeland nieuw leven in te blazen en toen dat niet lukte, door afspraken te maken met de Rotterdamse 
eredivisieclub Excelsior om enkele van haar thuiswedstrijden op sportpark Irislaan te spelen. Het veto van 
de KNVB voor dit plan, betekende definitieve het einde van het Zeeuwse profvoetbal in de vorige eeuw. 

 
 

Drukkerij Meulenberg is vanaf 2011 sponsor van de stichting Vlissingen Vooruit en van VC Vlissingen. Deze 
sponsoring vindt plaats “in natura” door het met korting maken van alle mogelijke drukwerk, van de omsla-
gen van de wedstrijdprogramma’s tot de clubkaarten. De jaarlijkse presentatiegids wordt zelfs geheel gratis 
geleverd. Ook het drukwerk van het vorig jaar uitgebrachte jubileumboek van de VCV is door drukkerij Meu-
lenberg verzorgd.   
 

Er zijn echter nog meer voetbalverenigingen die door drukkerij Meulenberg zijn of worden gesponsord,  
Zeelandia-Middelburg (voorheen Middelburg) zelfs al 40 jaar. Maar ook Arnemuiden, Dauwendaele en  de 
JVOZ  in de opstartfase in Kortgene. Daarnaast  mogen ook enkele tennisverenigingen, het tennistoernooi 
Challenger Zeeland in Middelburg en het filmfestival  Film bij the Sea op steun van het bedrijf rekenen. Hier-
uit blijkt dat de familie Joossens sport maar ook cultuur een warm hart toedraagt. 
 

We bedanken Patrick voor de hartelijke ontvangst en hopen dat drukkerij Meulenberg nog lang aan onze 
vereniging verbonden zal zijn. 

 

 
 
  
Van links naar rechts Huib, Patrick en John Joossens 
  

De huidige directeur van het bedrijf, vader John 
Joossens heeft op jonge leeftijd een grafische oplei-
ding gevolgd in Amsterdam. In die tijd maakte hij 
daar 2 jaar deel uit van de A2-selectie van Ajax waar 
Leo Beenhakker toen hoofdtrainer was. Van deze 
lichting zijn volgens Patrick geen spelers ooit doorge-
broken. Cabaretier Viggo Maes maakte ook deel uit 
van deze selectie. Na zijn studietijd heeft John nog 
een paar seizoenen gevoetbald in het eerste van Ar-
nemuiden. 
De nu 27-jarige Patrick voetbalt nog steeds. De 
jeugdopleiding genoot hij bij Middelburg  maar als 2e 
jaars A-junior speelde hij bij de JVOZ. In de senioren 
kwam hij eerst twee jaar uit voor het eerste elftal 
van Zeelandia-Middelburg. Vervolgens maakte hij de 
overstap naar zaterdagclub MZVC, bij  welke huidige 
vierdeklasser hij nu nog in het eerste elftal speelt. 
Patrick’s oudere broer Erik heeft alleen een paar jaar 
in de jeugd gevoetbald. Wel hebben ze samen nog 
getennist. 
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Vaste VCV-supporters, ze zijn er nog!       

 
VC Vlissingen speelt nu al weer diverse jaren op een hoog niveau in het amateurvoetbal. Ook in het verle-
den is dat regelmatig het geval geweest en toen behoorde onze club zelfs enige tijd tot de absolute ama-
teurtop in Nederland. Er is één groot verschil met de situatie van vroeger: toen stonden er regelmatig dui-
zenden mensen rond het hoofdveld van sportpark Irislaan, terwijl we het nu met enkele honderden moe-
ten doen. Toch heeft de VCV ook in deze tijd fanatieke supporters die vrijwel altijd de wedstrijden van het 
eerste elftal bezoeken om de spelers aan te moedigen.   
 

Tot deze “harde kern” behoort zeker ook het groepje met Rob de Jonge, Sjors de Koning, Piet Smeerdijk, Ju-
les van Bloppoel, Piet van Oorschot en Okke Soolsma. Voor elke thuiswedstrijd zoeken deze mannen, die ook 
allemaal lid van de VCV zijn, elkaar in de kantine of op het veld op om vervolgens samen de wedstrijd te be-
kijken. Overigens zijn ze, mits de reisafstand niet al te groot is, ook regelmatig bij uitwedstrijden van de par-
tij.  
Voor de thuiswedstrijd tegen Gemert op 15 oktober j.l. treffen we Rob, Sjors, Jules en de beide Pieten al 
vroeg op het veld. Okke is met vakantie en moet deze belangrijke partij dus missen. De wedstrijd is van be-
lang omdat tegenstander Gemert tot de kampioenskandidaten moet worden gerekend en dus een concur-
rent voor de VCV is. Want zo is het wel, onze mannen zijn dit seizoen zeker optimistisch over de kansen van 
onze roodwitten.   
 

 
 

Vlnr Sjors de Koning, Piet Smeerdijk en Jules van Bloppoel zijn ruim op tijd voor de thuiswedstrijd tegen Gemert aanwezig om een 
goed plekje langs de lijn te bemachtigen  
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Evenals OSS’20 twee weken daarvoor was Gemert deze middag een goed voetballende ploeg die, nadat ze 
op voorsprong waren gekomen, in staat bleken goed op de counter te spelen. Ook wonnen de Brabanders 
bijna alle kopduels. Of ze nog kansen zien voor de VCV om dit seizoen kampioen te worden? Na deze wed-
strijd achten onze supporters die kans daarop niet zo groot: we hebben een goede ploeg, maar geen kampi-
oensploeg….      
De mannen blijken overigens niet al te veel in mineur door de nederlaag. Ze babbelen wat, drinken gezellig 
een biertje, eten wat frikandellenhapjes en gaan naar huis.  
 
 

 
 

Ietwat teleurgesteld bespreken onze supporters (vlnr Jules van Bloppoel, Rob de Jonge, Sjors de Koning  
en Piet van Oorschot) onder het genot van een biertje wat er goed en fout is gegaan in de wedstrijd Vlissingen – Gemert. 
 
 

Een week later zijn Rob, Jules en Sjors ook in Breda present bij de volgende competitiewedstrijd tegen Baro-
nie. Na deze wedstrijd die met 0-4 door de VCV wordt gewonnen, is de stemming bij de supporters opper-
best. De nieuwe speelwijze die trainer John Karelse heeft geïntroduceerd werd door de roodwitten zo goed 
uitgevoerd, dat onze mannen op de terugweg naar Vlissingen toch weer wat optimistischer waren over de 
afloop van de competitie.        
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    Jeugdevenementen 

 

 
  

 
Zaterdag 25 november 2017 brengt Sint en zijn pieten een be-
zoekje bij VC Vlissingen. Onze mini's en F-jes en hun broer-
tjes en zusjes tot 9 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Laat pa-
pa en mama deze datum goed noteren in hun agenda.  Zorg 
dat je op tijd bent! 
   
Ouders kunnen de kinderen om 13:00 brengen en om 
16:00 weer ophalen.  

Wat er nog gaat komen bij VC Vlissingen:  
Voor alle B– en C junioren gaat VC Vlissingen een spelregel-
avond organiseren. 
De KNVB heeft deze cursus verplicht gesteld. 
Meer informatie volgt.             
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Uit de ouwe doos: 

Uitgelicht: Rinus Stouthamer, geboren op 31 oktober 1954 in Vlissingen 
 

VCV-paspoort 
Lid van VC Vlissingen vanaf 1963 
* In de jeugd gespeeld in de pupillen, B-junioren (o.a. B1) en de A-junioren (o.a. A1)  
* Van 1973 tot 1976 gespeeld in de senioren, waarvan één seizoen (1974-1975) in de 1e selectie; daarna 

ivm blessures noodgedwongen gestopt met voetballen 
* In 1971 (als A-junior)  als leider mee met VCV-jeugd naar een 5-daags sportkamp in Zeist 
* 1974-1975 jeugdleider/trainer 
* 1979-1985 bestuurslid (voorzitter technische commissie, wedstrijdsecretaris, materiaalbeheer, contri-

butie-inning) 
* 1986-1991 veteranencommissie 
* 2010 lid bestuurscommissie, mede-initiator (met Renato Dijkstra) zaterdagelftal VCV  
* 2011-2014 elftalleider VCV zaterdag 1     

Combinatie Vlissingen B1 en A1 
Staand vlnr: Aart Roelse, Ad Seen, Barend Vader, Lesley Theune, Martin van der Hoeven, John Brinkhaus en  
Ronald Aarnoutse.  
Zittend vlnr: Gerard van Kortenhof, Rob Vos, Peter Nagelkerke, Rinus Stouthamer en Peter van de Rafelaar. 


