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De redactie wenst u allen prettige
feestdagen en een voorspoedig en sportief
2018.

Trainer aan het woord…Khalid Saiboua
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 voetbaltrainer te
zijn, kortom we proberen meer te weten te komen over de “mens achter de trainer”.
Khalid Saiboua is in 1987 in Vlissingen geboren. Toen hij 6 jaar oud was wilde de
kleine Khalid gaan voetballen en meldde hij zich aan bij de VCV. De keuze voor onze vereniging was niet vreemd, want Khalid’s vader Mustafa speelde begin jaren ’80
ook bij VC Vlissingen, samen met de redactieleden John en Kees in één van de lagere elftallen van de club. Een hoogtepunt voor Khalid was dat hij topscorer werd
van E1 en dat hij 7 doelpunten scoorde in de wedstrijd tegen Arnemuiden E1.
Khalid bleef tot eind jaren ’90 bij de VCV-jeugd, maar moest toen naar een andere
club (GPC) vertrekken omdat de VCV geen jeugdelftal in zijn leeftijdscategorie had.
In 2005 kwam hij weer terug en speelde hij in Vlissingen A1 met Arsenio van Aerde
en Roepesh Bhagola als trainers. Aan dit seizoen bewaart Khalid heel mooie herinneringen, want A1 won toen de KNVB-districtsbeker na een overwinning in de finale
tegen Tholense Boys A1 en hij scoorde zelf het winnende doelpunt.
Khalid Saiboua
Na dit seizoen volgde de overstap naar de senioren en kwam Khalid vier seizoenen uit voor het 2 e elftal,
met achtereenvolgens Renato Dijkstra, Roepesh Bhagola en Ernst Koster als trainers.
Nadat Khalid in 2011 was teruggekeerd van een verblijf van een jaar in Alphen a/d Rijn sloot hij zich op
verzoek van Renato Dijkstra aan bij de selectie voor het eerste standaardelftal van de VCV in het zaterdagvoetbal. Vijf seizoenen heeft Khalid in dit elftal gespeeld, drie jaar onder trainer Johan Schouten en
twee jaar onder leiding van Renato. Goede herinneringen heeft Khalid aan deze jaren en in het bijzonder
aan de teambuildingsweekenden in Volendam, Vaals en de Kempervennen.
Omdat hij inmiddels ook jeugdtrainer bij onze club geworden was en op zaterdag de begeleiding van een
jeugdteam op zich genomen had, is Khalid vanaf vorig seizoen zelf weer op zondag gaan voetballen. Hij
speelt opnieuw in het 2e elftal, dat nu bestaat uit een mix van “oud-gedienden” en jongere spelers. Khalid
heeft het in dit elftal goed naar z’n zin, maar z’n voorkeur gaat toch uit naar voetballen op een meer prestatief niveau. Naast veldvoetballer bij de VCV is Khalid de afgelopen jaren ook nog zaalvoetballer bij
Groene Ster geweest.

Khalid Saiboua: “We zullen elkaar bij onze club
zoveel mogelijk moeten helpen”
Iedereen die de laatste jaren bij VC Vlissingen betrokken is geweest, weet ongetwijfeld wie Khalid Saiboua
is. Want de “happy single”, die werkzaam is in het onderhoud op het vakantiepark Het Kustlicht in Zoutelande, is in 2012 ook jeugdtrainer bij onze club geworden en daardoor meerdere dagen per week op sportpark
Irislaan en in het clubgebouw te vinden.
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Khalid heeft het diploma pupillentrainer gehaald maar vervolgens teams van vrijwel alle jeugdcategorieën onder zijn hoede gehad: achtereenvolgens JO9-1 (F1, samen met Randy van Gils), JO13-2 (met Mike van de
Pavert), JO17-1 (B1), JO19-1 (A1, met Salim Ben Sellam) en vanaf vorig seizoen JO15-1 (C1, dit seizoen samen met Remy Guanipa). Zijn voorkeur ligt bij het trainen van de iets oudere jeugd (vanaf de D’s), omdat je die
echt voetbaltraining kunt geven en ze daarmee beter kunt leren voetballen. Khalid heeft de ambitie om verder
te gaan in het trainersvak en wil daarom ook de cursus gaan volgen voor het trainersdiploma TC3. Later kan hij
dan eventueel vanuit de jeugd overstappen naar de senioren.
Khalid constateert dat de VCV-jeugd na 2010/2011 sterk is “gegroeid”. Verschillende teams spelen nu in hogere klassen, waardoor het niveau verder omhoog zal gaan. Hij hoopt wel dat er volgend jaar weer een A-elftal
zal zijn. Op de vraag wat de VCV zou moeten doen om onze jeugdspelers vast te houden, zegt Khalid dat trainers, leiders en spelers meer bij de club betrokken moeten worden. Regelmatig moeten gesprekken plaatsvinden over de plannen van de club. Khalid vindt het verder erg belangrijk dat er afspraken met spelers gemaakt
worden over discipline.

Khalid als coach van Vlissingen JO13-1

Zorgen heeft hij ook, namelijk over het tekort aan vrijwilligers bij de vereniging. Reden waarom hij naast zijn
taken als jeugdtrainer/-leider ook regelmatig als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden optreedt en in de kantine
een bardienst draait. Het is duidelijk dat de VCV heel blij mag zijn met de vrijwilliger Khalid Saiboua, wiens motto “We zullen elkaar bij onze club zoveel mogelijk moeten helpen” zeker navolging verdient.
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Speler in het bijzonder: Jersey Scheffer
Hoe oud ben je/wat is je geboortedatum?
Jersey is 13 jaar en geboren op 9 november 2004.
Waar woon je?
Ik woon in Vlissingen in de Anton Mauvelaan op nummer 14.
Heb je nog broertjes of zusjes?
Ja ik heb een oudere zus van 20 jaar.
Op welke school zit je en in welke groep?
Ik zit op het Scheldemond College in M1a
Hoe lang voetbal je al bij VC Vlissingen en heb je ook nog bij een andere vereniging gespeeld?
Jersey speelt al 7 jaar bij Vlissingen en nooit bij een andere club.
In welk team van VC Vlissingen speel je en wie zijn je trainer en/of leider?
In D2 is dit Freek Scheffer (mijn Pa) en Wendy de Witte.
Heb je een vaste plaats in het team of wisselt dat en op welke positie speel je het liefst?
Ik speel linksback of linkshalf. Linkshalf speel ik het liefst, dan kan ik ook nog aanvallen.
Kijk je ook wel eens naar een wedstrijd van het eerste elftal (zaterdag of zondag) en zoja, heb je
een favoriete speler?
Jersey kijkt wel eens naar beide eerste elftallen maar heeft geen favoriete speler.
Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland?
Ajax!! Ik ben alleen voor Ajax en niet voor een buitenlandse club.
Wie is je favoriete speler in Nederland en in het buitenland?
Alle spelers van Ajax en in het buitenland niemand.
Heb je, naast het voetballen, nog meer hobby’s?
Chillen met mijn vriendinnen.
Wat is je lievelingseten en drinken?
Alles wat mijn moeder kookt maar Pizza vind ik het lekkerst. Fanta drink ik graag.

Jersey in aktie voor VCV JO13-2 in de kampioenswedstrijd tegen GPC JO13-2
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Op bezoek bij:
In deze vaste rubriek van het clubblad, waarin nader kennis wordt gemaakt met één van de sponsors van onze
club, heeft de redactie een bezoek gebracht aan SANIDIRECT, welk bedrijf is gevestigd aan de Mortiereboulevard nr. 24 te Middelburg.

Op een zaterdagmorgen, vlak voor de wedstrijd Dauwendaele 1 tegen VC Vlissingen 1 (zaterdag) hebben we
een afspraak met ondernemer Dennis Geselle, franchisenemer van “Sanidirect Middelburg”, een winkel met
een uitgebreide keus in de aankoop van complete A-merk badkamers, sanitair en tegels.

Dennis is in 1974 geboren, opgegroeid in Oost-Souburg en in 1986 naar België (Brugge, Blankenberge en Knokke) verhuisd, omdat zijn vader bij het Belgisch Loodswezen ging werken. Nadat hij in 1991 was teruggekeerd in Vlissingen en de middelbare school had afgerond ging Dennis werken, waarbij
de horecabranche duidelijk zijn voorkeur had. Zo werkte hij bij de Pizzaservice, dat destijds het enige bedrijf was dat voedsel afleverde in Vlissingen
(gemiddeld 100 pizza’s per dag) en als verkoper bij “Hakvoort Horeca”. Na
een kortdurend verblijf op de Zeevaartschool is hij verhuisd naar Tilburg,
waar hij als keukenverkoper heeft gewerkt en ook zijn vrouw Laila heeft leren
kennen. Terug in Zeeland werd Dennis vestigingsmanager van de
“Keukenkampioen” in Middelburg en Goes en inmiddels al weer vier jaar geleden nam Dennis de stap om franchisenemer te worden van “Sanidirect” in
Middelburg. De voornaamste reden was dat Dennis en zijn vrouw inmiddels
drie kinderen hadden en zij wilden voorkomen dat de kinderen voornamelijk
in een dagopvang zouden opgroeien. De stap naar zelfstandig ondernemer
leek Dennis die, zoals in ons gesprek al snel duidelijk is geworden het verkopen in zijn bloed heeft, hierdoor de meest logische.
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Sanidirect is van origine een
webwinkel in badkamers en
toebehoren, maar heeft later
het concept ontwikkeld,
waarbij de webwinkel is gecombineerd met vestigingen
waar de klant, indien gewenst, een kant en klare
badkamer kan uitzoeken.
Hierbij wordt in overleg met
de klant maatwerk geleverd
en wordt ook de plaatsing
thuis verzorgd.
Bij dit alles geldt: direct de
juiste prijs, direct de juiste
keus en direct uit voorraad
leverbaar.

De link met VC Vlissingen is snel gelegd. Dennis komt uit een sportief gezin. Zijn vader was judoleraar, zodat het geen
verrassing is, dat judo één van zijn eerste sporten was. Maar naast jiu-jitsu en basketbal heeft Dennis ook nog enige
tijd gevoetbald en niet onverdienstelijk. Op 12-jarige leeftijd heeft hij zelfs enige tijd als keeper gespeeld bij de jeugd
van Club Brugge. Eenmaal in Vlissingen werd hij, mede aangetrokken door de beruchte feesten, lid van de plaatselijke
hockeyvereniging.
Omdat Dennis, vanuit zijn periode bij Hakvoort Horeca, goed bekend was met Jamal Bouzambou en uit zijn schooltijd
met ons redactielid Aylwin Vermeulen, hoefde hij niet lang na te denken om sponsor te worden bij VC Vlissingen. Het
kenmerk “maatschappelijke betrokkenheid” is er een die zowel Sanidirect als VC Vlissingen hoog in het vaandel hebben staan. Dennis heeft zich in eerste instantie aangesloten bij de stichting Vlissingen Vooruit en als gangmaker de
nodige energie gestoken in de businessclub hiervan. Begin dit seizoen heeft hij als sponsor echter de overstap gemaakt naar de zaterdagafdeling van onze club met als voornaamste reden dat hij verwacht hiermee meer regionale
bekendheid te verkrijgen. Toch gelooft Dennis nog altijd dat met de businessclub veel mogelijk moet kunnen zijn. Zolang de vereniging saamhorigheid kan laten zien en het motto maatschappelijke betrokkenheid kan uitdragen moet dit
zeker goedkomen.
Wij danken Dennis voor zijn gastvrijheid en wensen hem natuurlijk veel succes met zijn onderneming.
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Verbouwing bar clubgebouw
De vaste bezoekers zullen de verandering wel hebben opgemerkt. De Bar en de ruimte daarachter is
aangepast. Onze klusploeg bestaande uit Jan Katsman,Peter Kats, John de Braal en Robbie van Kortenhof hebben deze klus in no time geklaard. Daarbij hadden ze ook ZZP’ er Chris van Tiel ingehuurd.
Nooit geweten dat onze penningmeester ook handig
was met hamer en zaag.
Het complete bar blad is vernieuwd en afgewerkt
met trespa grijs. In tegenstelling tot het oude blad is
het nieuwe blad iets breder en recht in de lengte uitgevoerd. Verder is de koeling vernieuwd en zijn de
Tappunten vernieuwd en voorzien van een nieuwe
spoelbak. Tevens is de koeling vernieuwd waarbij
voor de witte wijnliefhebbers een koeler is geintegreerd. Onder de toog is het blad afgesloten zodat
er geen rommelig beeld meer is van spullen die
daar sluipenderwijs werden neergelegd.
In de bar ruimte is een dubbele achterwand naar
voren geplaatst zodat de barmedewerkers minder

hoeven te lopen. Al met al een hele verbetering
met dank aan de klusploeg.
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VCV F-pupil Ilai Grootfaam speelt volgend seizoen in Ajax
Na vorig seizoen gekozen te zijn in O9-team van Jonger Oranje is onze pupil Ilai Grootfaam nu door
Ajax gevraagd om volgend seizoen (2018-2019) in hun O9-team te komen spelen.

Voormalig Mini- en F-pupillentrainer van de VCV, Jan Katsman, kan
zich de eerste keer dat Ilai kwam voetballen nog goed herinneren. “Hij
was nog geen 5 jaar oud, maar je kon toen al zien dat hij heel goed
was; hij kon al lekker dribbelen en had een geweldig schot. Bovendien was hij altijd heel sociaal en nooit verwaand tegen de wat minder
getalenteerde spelertjes”.
Het is logisch dat Ilai de VCV aan het eind van het seizoen gaat verlaten en naar Amsterdam verhuist, want Ajax is ook nog eens zijn favoriete club. Wij wensen Ilai nu alvast veel succes toe bij zijn nieuwe
club.
Maar het is nog niet zover. Voorlopig speelt Ilai nog bij de VCV, waar
hij het, samen met zijn teamgenootjes van JO9-1, wekelijks uitstekend doet.

JO13-1 sluit eerste seizoenshelft af met ontbijt

Ter afsluiting van het jaar werd er ‘s ochtends op 16 december 2017 in de kantine ontbeten door de JO13-1.
Dit alles voorafgaande aan hun bekerwedstrijd tegen SJC De Westhoek. De uitslag van deze wedstrijd is
geëindigd in een 3-1 overwinning voor VC Vlissingen. Onder meer door de Marokkaanse hapjes van moeder Fatima Kadiri. Op de foto spreekt elftalleider Edo Maat de spelers toe.
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Uit de ouwe doos:

Vlissingen A1 seizoen 1989-1990
Staand vlnr : jeugdcoördinator Harry Thijssen, Marco Schroevers, Peter But, Pascal Caumartin,
Dennis de Hond, Michel van Opbergen, Ronald Balthazar en trainer Jan Kapelle.
Zittend vlnr: Renato Dijkstra, Majid Lahbal, Abby de Kam, Benny Lips, Gert-Jan van den Brink, Shanjeer
Bhagola en Dennis Adam.

Uitgelicht: Renato Dijkstra, geboren op 5 december 1971 in Vlissingen
VCV-paspoort
Lid van VC Vlissingen vanaf 1986
1986-1988 speler VC Vlissingen B1
1988-1990 speler VC Vlissingen A1
1990-1991 speler Betaald Voetbalorganisatie (BVO) VC Vlissingen
1991-1992 speler BVO VCV Zeeland
1992-2000 speler 1e elftal VC Vlissingen (m.u.v. het seizoen 1995-1996 waarin Renato
contractspeler is bij BVO Excelsior Rotterdam)
2004-2017 speler lagere elftallen VC Vlissingen
2004-2007 trainer VCV 2
2007-2010 technische commissie VCV (scouting/jeugdopleiding)
2010 lid bestuurscommissie, mede-initiator (met Rinus Stouthamer) zaterdagelftal VCV
2014-2017 trainer/coach VCV zaterdag 1
2016-2017 technische commissie VCV
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