
“de Voorzet” 
 
 
 
 

Het Noormannen bestuur heet u van harte welkom op Sportpark “de Prelaat” voor de 
voetbalwedstrijd: 
 

NOORMANNEN 1 – DAUWENDAELE 1 
 
Vandaag staat een bijzondere wedstrijd op het programma. De trouwe supporter onder ons 
weet dat dit twee oorzaken heeft. Beiden zullen worden toegelicht in deze extra lange 
voorbeschouwing op de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2021-2022. 
 

Houdini-act 
"Bevrijding uit een hopeloze situatie, waarin men schijnbaar geen kant meer uit kan" 
 

Zo'n twee weken geleden zag de wereld er somber uit voor de thuisploeg. Het stond namelijk 
laatste, met zeer weinig tot geen uitzicht op directe handhaving. Het halen van nacompetitie 
vonden sommigen zelfs al een onmogelijke opgave. Hoe anders staat de Noormannen er nu 
voor. Finale 1 (4-2 tegen Veere) en finale 2 (4-2 tegen LeBO) werden namelijk in winst 
omgezet. Indien ook de laatste wedstrijd tegen Dauwendaele winnend wordt afgesloten, kan de 
thuisploeg zich nog definitief veilig spelen. Hier heeft het wel hulp nodig van RCS en Luctor-
Heinkenszand. Zij spelen namelijk tegen twee directe concurrenten van de Noormannen, 
respectievelijk Zaamslag en GOES. 
 
Wanneer Noormannen aanstaande zaterdag verliest kan het ook zomaar rode lantaarndrager 
zijn en degraderen naar de 4e klasse. Hierbij is de ploeg van Lennard Kerkhove afhankelijk van 
het resultaat bij Nieuwdorp.  
Zij spelen de uitwedstrijd tegen GPC, welke nergens meer voor spelen. De laatste en 3e optie is 
dat Noormannen 12e of 13e eindigt en verplicht wordt tot het spelen van nacompetitie.  
 

Mark Minderhoud 
In de 2e plaats is deze wedstrijd uiteraard bijzonder, doordat het de laatste competitiewedstrijd 
is voor onze veteraan en spits Mark Minderhoud. Mark heeft ongeveer een maand geleden te 
kennen gegeven de kicksen na dit seizoen aan de wilgen te hangen op zijn respectabele leeftijd 
van 40 jaar. Buitenom een uitstapje van twee jaar naar Vlissingen, heeft Mark vanaf zijn 15e 
jaar in het 1e elftal van de Noormannen gespeeld. Een snelle rekensom leert ons dat hij dus 
zo'n 23 seizoenen de rood-zwarte kleuren heeft verdedigd. Op dit moment zijn er menig 1e 
selectiespelers die überhaupt nog niet zoveel jaren levenservaring hebben... 
 
Mark kwam voor het eerst in de 1e selectie van de Noormannen in het seizoen 1998-1999. Om 
u een beter beeld te geven over welke tijden we het dan hebben, medespelers in die periode 
waren onder andere: Theo van Hercules, José Candeias, Henk Wielemaker en de gebroeders 
Jeroen en Ramon de Witte. In de periode 1998-heden heeft Mark dus heel wat spelers en 
trainers voorbij zien komen. Hierbij heeft Mark diverse hoogte- en dieptepunten meegemaakt. 
Uiteraard zullen de vier kampioenschappen (3x Noormannen, 1x Vlissingen) de mooiste 
herinneringen bij hem oproepen. 
 
Wanneer men Mark zegt, zullen de meesten direct aan doelpunten denken. Mark heeft als 
buitenspeler, nummer 10 en met name als spits vele keren het netje doen bollen. 
 



Als we Rudy Boogert van de PZC mogen geloven, kunnen we het beste zelf aan Mark vragen 
hoeveel goals hij heeft gemaakt. Rudy geeft namelijk het volgende aan op de PZC-site: "Zijn 
totaal is voor hem geen verrassing, want hij houdt zijn eigen doelpunten keurig bij".  
 
Om in dit stuk toch alvast antwoord te geven: In totaal heeft Mark 318(!) doelpunten gescoord in 
officiële wedstrijden (competitie, beker en nacompetitie). 
 
Hoe mooi zou het zijn om Mark vandaag een waardig afscheid te geven. Dit in de vorm van een 
overwinning en hopelijk daarmee directe handhaving. Via deze weg willen wij Mark ontzettend 
bedanken voor zijn jarenlange inzet. Mede door deze inzet ben je een boegbeeld voor de 
gehele vereniging. 
 
De thuisploeg kan alle support en steun gebruiken. Het hoopt dan ook dat supporters in grote 
getalen de weg naar de Prelaat weten te vinden. 
 
Het Noormannenbestuur wenst u een prettige en vooral sportieve wedstrijd toe. 
 
 

 NOORMANNEN 1 
 

1. Rens de Visser 9. Levien Minderhoud 
2. Thomas Willeboordse 10. Mark Minderhoud 
3. Julian Coppoolse 11. Dion Conte 
4. Rody Janse 12. Erwin Pouwelse 
5. Niels Coppoolse 13. Bas Rijkeboer 
6. Dylan Knevel 14. Jesse Simonse 
7. Dylan Maljers 15. Patrick Knevel 
8. Emiel Minderhoud 

 
16.  

Trainer: Lennard Kerkhove 
Leider: Leendert Joosse  
Verzorger: Randy van Gils  
Keepertrainer: Willem Alewijnse  
 

  DAUWENDAELE 1 
 
Trainer: Gert Jan van Leiden 

Assistent-trainers: Jaap de Kroo en Robert Floresse 
Keeperstrainer: Ronald Lissenburg 
Verzorger: Martijn Smeding 

 
De wedstrijd staat onder leiding van de heer Koster . Zijn assistenten deze wedstrijd zijn John 
Gelens namens Dauwendaele en Jos Hoogesteger namens Noormannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De wedstrijdbal wordt vandaag geschonken door: 
 

   

 
Stand 3e Klasse A per 28 mei 2022 
 

1. VCK 225 - 60 8. FC Dauwendaele 25 - 32 
2. Zeelandia M’burg 125 - 58 9. Lewedorpse Boys 25 - 23 
3. Luctor Heinkenszand 125 - 57  10. Veere 22 - 22 
4. RCS 125 - 51 11. Zaamslag 25 - 20 
5. Patrijzen 125 - 51 12. GOES 25 - 20 
6. Bevelanders 125 - 39 13. Noormannen 25 - 18 
7. GPC Vlissingen 125 - 34 14. Nieuwdorp 25 - 17 

 
Programma vandaag 

GOES - Luctor Heinkenszand 
VCK - Lewedorpse Boys 
Zeelandia M’burg - Veere 
GPC Vlissingen - Nieuwdorp 
Zaamslag - RCS 
Patrijzen - Bevelanders 

 
Overige wedstrijden Noormannen 

Lewedorpse Boys 2 - Noormannen 2 
ST SJO/HPC'16/ 
Biervliet/Hoofdplaat 
JO13-2 

- Noormannen JO13 

 

PUPILLEN VAN DE WEEK 
Deze keer een hele bijzondere editie van de Pupil van de Week. 
Mark Minderhoud speelt 4 juni zijn laatste reguliere wedstrijd voor De Noormannen en daarom 
zijn dochter Jamie en zoon Nino vandaag, voor deze speciale gelegenheid, samen Pupil van de 
Week. 
 
1. Jamie en Nino, zus en broer. Hoe oud zijn jullie?  
Ik ben Jamie en ben 10 jaar oud en ik ben Nino en ben 7 jaar oud. 
 
2. Jullie zitten beiden op voetbal, bij welke club en in welk elftal?  
Ja wij voetballen allebei bij RCS. Jamie speelt in de JO11 en Nino in de JO7. 
 
3. Op welke positie kunnen we jullie vinden?  
Jamie is een echte verdediger en Nino is een echte aanvaller. 
 
4. Wat is jullie favoriete voetbalclub en wie is je favoriete voetballer?  
Jamie heeft geen favoriete club, is vooral voor het Nederlands Elftal en haar favoriete speler is 
Lieke Martens. 
Nino is voor PSG en zijn favoriete voetballer is Messi. 
 



5. Hebben jullie net zoveel talent als papa en tante Lineke? Of misschien zelfs meer ;-)?  
Jamie: ‘Net zoveel talent, alleen ben ik beter in verdedigen en papa en tante Lineke zijn beter in 
aanvallen’. 
Nino: ‘Mijn papa is nog iets beter, maar ik ben nog jong en kan nog veel leren’. 
 
6. Vinden jullie het jammer dat papa stopt bij De Noormannen?  
Jamie: ‘Ja, maar ik vind het wel leuker dat hij nu bij RCS 3 gaat voetballen, dan kan ik vaker 
gaan kijken’. 
 
7. Als papa komt kijken bij een wedstrijd van jullie staat hij dan te schreeuwen langs de 
lijn of gedraagt hij zich netjes?  
Jamie: ‘Hij gedraagt zich netjes, want hij is onze trainer en leider’. 
Nino: ‘Hij gedraagt zich netjes, hij is namelijk mijn trainer’. 
 
8. Noem eens een positieve en een negatieve eigenschap van papa.   
Jamie: ‘Positief is dat papa veel trucjes kan doen en negatief is dat papa na een wedstrijd op 
zaterdag bijna niet meer kan lopen of op de bank ligt te slapen’.  
Nino: ‘Positief is dat hij een beetje gek is, negatief is dat papa soms streng is’. 
 
9. Heeft papa een ritueel (bijgeloof) voor de wedstrijd? Doet hij bijvoorbeeld altijd 
dezelfde onderbroek aan ofzo?  
Dat weten wij niet, maar we hebben het papa gevraagd en hieronder zijn ritueeltjes: 

 Op zaterdag ochtend eet hij altijd een roombolus. 
 Hij draagt altijd dezelfde onderbroek op wedstrijddagen en ook de onderbroek voor na de 

wedstrijd is dezelfde (Puma Onderbroek). 
 Naar een wedstrijd pakt hij dezelfde handdoek mee en doet in zijn tas standaard 

minimaal 2 bananen en twee broodjes kaas. 
 Voor dat hij weggaat eet hij nog 2 witte boterhammen, één met filét en één met 

eiersalade. 
 In de kantine koopt hij standaard nog een AA en een sportwater (geel) 
 Bij het aankleden is zijn broekje maat XL ipv L. 
 Hij begint altijd eerst met alles aan zijn linkerkant aan te doen en dan pas aan de 

rechterkant. 
 En tijdens de wedstrijd voetbalt hij altijd met een Vicksje (snoepje) in zijn mond 
 Ook smeert hij nog wat Biofreeze op zijn oude spieren. 

 
10. Wat vinden jullie van de nieuwe voetbalschoenen van papa?  
Jamie en Nino: ‘Mooi hoor, dan zien we hem beter op het veld’. 
 
11. Klopt het dat papa een ‘makkelijke koker’ is en zaterdags zich er vaak vanaf maakt 
door Mc Donalds mee naar huis te nemen na de wedstrijd?  
Jamie en Nino: ‘Dat doet hij wel eens maar niet iedere keer, dat willen we wel vaker. Als we 
geen Mc halen is het meestal een broodje frikandel of kroket. Dat regelt hij dan ook.’ 
 
12. Zullen we met papa afspreken dat voor ieder doelpunt die hij vandaag scoort jullie 
een broodje kroket of frikadel krijgen of iets anders lekkers mogen uitzoeken in de 
kantine?  
Jamie en Nino samen in koor: ‘Jaaa, dat vinden we een heel goed plan!’ 
 
13. Wisten jullie dat papa bij de conditie oefeningetjes altijd de kortste weg kiest? ;-)  
Jamie en Nino: ‘Nee dat wisten wij niet, maar wij vinden conditie oefeningetjes ook niet leuk. 
Maar op trainen mogen wij nooit afsnijden van papa’ 



 
14. Wat denken jullie dat de uitslag wordt van de wedstrijd?  
Jamie: 2 - 1 
Nino: 3 - 1 
 
Heel veel plezier vandaag en….… bij de warming-up bij het afwerken op de goal maakt papa 
ALTIJD 1 stiftje, die willen we van jullie ook wel eens zien. 

 
 
 
 


