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Jubilarissen 2018 
 
Het is bij onze vereniging meer dan alleen traditie geworden om op de nieuwjaarsbijeenkomst leden te 
noemen en huldigen die op een of andere wijze een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging 
hebben bereikt. Veel is er binnen onze vereniging de afgelopen jaren veranderd maar dit niet. 
 
Uw voorzitter mag dit, samen met Aafke, tijdens een nieuwjaarsreceptie, verrichten. 
 
We hebben dit jaar 10 leden waar we als jubilaris van de vereniging bij stil staan. Daar zijn ook  enkele 
zeer trouwe clubleden bij. 
 
5 leden die al 50 jaar lid zijn ! 
3 leden die 40 jaar lid en 
2 leden die 25 jaar lid zijn. 
 
Van deze jubilarissen zijn er volgens mijn informatie twee die er vanmiddag niet kunnen zijn. Een 
daarvan is wel al heel, heel lang lid van onze vereniging en alleen daarom alleen al verdient hij dat we 
er even bij stil staan. Dit is een van de jubilarissen die 50 jaar lid is ! 
  
En wel Piet de Graaf. 
 
Piet heeft zijn jonge jaren gevoetbald bij onze vereniging.  
De leeftijdsgenoten onder ons kennen Piet vast en zeker.  
Hij was een rappe lange aanvaller. 
Waarschijnlijk gelooft u het niet maar zelfs uw voorzitter heeft met Piet gevoetbald. Dat was na de 
lichting van de Hertogjes en Teppers ook een goede lichting, maar net niet goed genoeg. !  
Piet is later ook bij de trimgroep van de vereniging actief geweest. 
 
Tot dat Piet benoemt is tot dominee woonde hij in Moerkapelle. Momenteel is hij samen met Marian 
van der Hoven woonachtig in Zierikzee, al waar hij dominee is. 
 
Voor zover wij weten is Piet de enige dominee die lid is van onze v.v. Moerkapelle 
Wij danken Piet hartelijk oor al die jaren dat hij  lid is gebleven van deze mooie club. Wij hopen hem 
binnenkort hier nog eens te mogen ontmoeten. 
 
Timme Ham 
Ook is een van de leden die 25 jaar lid is niet aanwezig. Dat is Timme Ham. Timme is (of was) jaren 
lang lid van de selectie elftallen van onze vereniging. 
Wij zullen er voor zorgen dat de speldjes ook aan deze leden worden uitgereikt. 
 
 
Dan nu de leden die menen we aanwezig zijn. 
 
25 jaar lid van onze vereniging zijn:  
 
Peter Zijderhand. 
 
Bij deze uitreiking en toespraak past mij enige bescheidenheid. 
Uiteraard niet minder gelukkig want Peter heeft in die 25 jaar een heel mooie staat van dienst bij onze 
vereniging opgebouwd.  
Als bijna 17-jarige A speler kwam je in 1992 over vanaf Groeneweg. Vanaf die tijd speel je tot aan de 
dag van vandaag in de A-selectie van v.v. Moerkapelle. 25 jaar lang een termijn die het maar weinig 
spelers zijn gegeven en dit ook weten vol te houden. 
Naast je jarenlange inzet als speler en aanvoerder van het eerste elftal deed je de afgelopen jaren 
heel veel voor de vereniging, zoals:  

- De organisatie van trainingskampen voor de selectie 

- Je was jaren lid van de sponsorcommissie, je was de organisator van een aantal seizoen 
afsluitingen en je was een periode voorzitter activiteitencommissie.  

- Je was Lid van de Bouwcommissie van de nieuwe accommodatie 
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en je bent al jarenlang beheerder en organisator van de club van 50   
 
Daarom ben je in 2016 gehuldigd tot lid van verdienste van onze vereniging en mag Aafke je nu de 
spel van het 25-jarige voetballend lidmaatschap opspelden. 
 
Gefeliciteerd. 
De vereniging is je zeer dankbaar voor al die inzet en bijdrage en feliciteren je met dit 25-jarig jubileum 
bij v.v. Moerkapelle en hopen dat we op verschillende vlakken nog lang van je bijdrage mogen blijven 
profiteren. 
 
 
40 jaar lid van onze vereniging zijn:  
 
We komen nu bij 3 bekende leden van onze vereniging die 40 jaar lid zijn en alle op verschillende 
vlakken en momenten een mooie bijdrage aan onze vereniging hebben geleverd en/of nog steeds 
leveren. 
Ik begin met als eerste de oudste van dit stel. 
 
Willem Hobers. 
 
Willem wij kennen elkaar ook al enige jaren, mede omdat wij ook een periode van ons leven wat 
gezondheid betreft in eenzelfde schuitje zaten. 
Willem jij hebt jaren gevoetbald in de periode dat v.v. Moerkapelle nog ook een zondagvereniging 
was. Maar daarnaast was je ook jarenlang jeugdtrainer en leider bij onze club. Wat vonden we het fijn 
toen je ons vorig aangaf dit trainerschap weer te willen oppakken. Je traint nu, en volgens mij met veel 
plezier weer, ons A-jeugd. 
 
Willem gefeliciteerd. 
De vereniging is je dankbaar voor je inzet en bijdrage en feliciteren je met dit 40-jarig jubileum bij v.v. 
Moerkapelle. Wij hopen dat we nog lang van je bijdrage mogen blijven profiteren. 
 
Jan Hof 
De tweede in rij van leden die 40 jaar lid zijn is Jan Hof. 
Jan heeft in die 40 jaar ook een heel mooie staat van dienst bij onze vereniging opgebouwd. Jan je 
bent  

o Jarenlang jeugdleider geweest 
o Lid van de jeugdcommissie geweest 
o Lid van de BZAV-commissie 
o De afgelopen jaren en nog steeds actief als scheidsrechter van onze vereniging 
o Je bent ook de assistent-scheidsrechter bij het eerste elftal 

 
en je bent een van onze betrokken loyale leden die waar mogelijk klaar staat om hand en span 
diensten te verricht. 
Daarom ben je vorig jaar ook benoemd tot Lid van verdienste. 
 
Jan, van harte gefeliciteerd. 
De vereniging is je dankbaar voor je inzet en bijdrage en feliciteren je met dit 40-jarig jubileum bij v.v. 
Moerkapelle. Wij hopen dat we nog lang van je bijdrage mogen blijven profiteren. 
 
En tot slot als laatste van de 40-jarig lidmaatschap. 
 
Leo Moerman 
 
Leo wat ontzettend leuk dat je als oud-voorzitter op deze bijeenkomst hier bij ons bent. 
Ook jij hebt een mooie staat van dienst hier.  
Ik heb in 2006 het stokje van voorzitter van jou mogen overnemen. Jij hebt mij zelf hiervoor gevraagd. 
Bij de overdracht kreeg ik keurig een lijstje met openstaande activiteiten van je. Ik hoop dat deze in de 
afgelopen jaren zullen zijn vervuld. 
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Jij verhuisde naar Blijswijk en troffen je de afgelopen jaren niet zo veel meer hier. Maar je bent altijd 
wel trouw lid van deze mooie vereniging gebleven en ook van onze Club van 50.  
 
Leo jij voetbalde vroeger en ook tot op hogere leeftijd in de selectie van het zaterdag voetbal. Jij werd 
in 2001 als ik het goed heb voorzitter van v.v. Moerkapelle. Je volgde toen onze oud-voorzitter 
Rutgrink op. Je zult ongetwijfeld voor of tijdens je voorzitterschap diverse nevenfuncties binnen de 
club hebben gehad. 
Jij weet wat hier leefde en ik denk dat, ondanks we bijna 12 jaar verder zijn aan de cultuur hier nog 
niet zoveel veranderd is.  
Er zijn mooie momenten zoals deze afgewisseld door lastige en moeilijke momenten. 
 
Leuk nogmaals fijn dat je er bent en van harte gefeliciteerd met je 40-jarig lidmaatschap en 
ondersteuning en bijdrage aan onze vereniging. 
  
 
50 jaar lid van onze vereniging zijn:  
 
Ja, ik vertelde u al we hebben 5 leden die 50 jaar lid zijn. Dat op zich is al een hele prestatie. 
Als eerste Dirk de Leeuw en gelijk ook maar John Ramkema. 
 
Dirk, John ik heb mij uit betrouwbare bron laten vertellen dat jullie beide vroeger hebben gevoetbald in 
de zondag elftallen. En ongetwijfeld in die lange periode er na verschillende hand en span diensten 
voor de club hebben verricht. 
Dank voor jullie bijdrage en van harte gefeliciteerd met dit jubileum. 
 
 
Joop Verschoor 
Joop ook jij hebt in de voetsporen van je vader jarenlang bij onze club gevoetbald. 
Jij dient de club ook nu nog door bij de kaartavonden zo een 12 keer per jaar op de vrijdag de bar 
werkzaamheden te verrichten. Gisteravond nog. Ik ben nog doof van die ouden plaatsjes die je 
draaide. 
 
Joop ook jij Gefeliciteerd en hartelijk dank voor je inzet en bijdrage aan onze vereniging 
 
En tot slot van deze reeks: (Het blijft toch wel een Verschoren en Hertogen vereniging!) 
 
Lammert Hertog 
 
Lammert 50 jaar lid. Wie kent hem niet bij onze club. 
In het rijtje van leden die zich al jarenlang inzetten voor onze vereniging is Lammert een icoon op zich 
aan het worden. Twee jaar terug is Lammert benoemd tot ere-lid van v.v. Moerkapelle. 
 
Lammert jij heb je gedurende de afgelopen decennia op vele en op eigen wijze een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het voortbestaan van onze vereniging. 
De activiteiten die jij heeft verricht zijn veelzijdig en bijna te veel om op te noemen. 
 

- Je was een aantal jaren bestuurslid van onze vereniging 

- Je was een aantal jaren lid van de jeugdcommissie  

- Je was jeugdtrainer, je was leider,  

- Je was organisator van de BZAV  

- Je was medeorganisator van de jeugdkampen 

- Je was medeorganisator van de kaartcommissie, dartcommissie 

- Je was medeorganisator van de vroegere familie- en playbackavonden 

- Je deed een periode de redactie van het jeugdkontakt gedaan  

- Jij verzorgde wekelijkse de uitslagen en standen 

- Jij was jarenlang en bent soms nog verzorger bij de selectie 

- Jij bent scheidsrechter bij onze vereniging 
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Na je jeugdperiode was je jarenlang speler van het eerste elftal en voetbalde daarna in verschillende 
andere elftallen.  
Naast de eerdere opsomming verricht hij elke week allerlei verschillende werkzaamheden voor de 
club. 
Jij bent een zeer trouw lid die na zijn voetbalperiode ook veel tijd en energie steekt in zijn clubje. Hij 
doet dit op zijn geheel eigen wijze en gesterkt door een eigen Rotterdamse opvatting. Aan de slag, 
doen en niet al te lang over nadenken en vooral niet te veel over praten. 
 
Lammert van Harte Gefeliciteerd. Die speld heb je echt ook waargemaakt en verdiend. 
 
De vereniging is je zeer dankbaar voor al die inzet en bijdrage en feliciteren je met dit 50-jarig jubileum 
bij v.v. Moerkapelle en hopen dat we op verschillende vlakken nog lang van je bijdrage mogen blijven 
profiteren.  
 

 

 


