Zaterdag 31-5-2014 vr
Yese – Hansweertse Boys (2-2) 5-2
De laatste wedstrijd op het hoofdveld voordat as maandag er de schop in gaat. Gelukkig. Een vriendschappelijk
potje met een goede afloop voor Yese. Sinds 9 maart 2013 wist Yese weer eens een derby te winnen maar helaas
leverde het geen punten op. Toch is de nare smaak van derbys wel weg gespoeld. Yese kwam nog wel 2 x op
achterstand maar in de 2e helft maakte men het verdiend af. Plezierige WK en fijne vakantie.
YESE FOREVER! Toeschouwers: 66

Donderdag 22 mei 2014
Yerseke 1 - Veere 1 5-1 (3-0)
Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tussen Yerseke 1 en Veere 1. Het eerste kwartier was
volledig voor Yerseke met goed voetbal. Nadat de wedstrijd amper 2 minuten aan de gang was lag de
bal al in het doel van Veere. Een goede pass rechts in de diepte op Arjen de Koeijer die goed het
overzicht behield en zag dat de in Yerseke 1 debuterende Xander van der Poel naast hem was
meegelopen en de bal breed legde zodat Xander van der Poel de 1-0 binnen kon schieten. Binnen een
kwartier werd het nog 2-0 en 3-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Arjen de Koeijer die teveel
ruimte kreeg van de Veere verdedigers aan de rand van de 16 meter en 2x doeltreffend kon uithalen.
Na het eerste kwartier nam Veere het heft meer in handen en was het vooral Veere dat balbezit had en
ook een paar keer gevaarlijk voor het doel van Frans Wondergem verscheen, maar niet erg doelgericht
was en een aantal mooie kansen om zeep hielp. Yerseke deelde af en toe nog een speldeprik uit waarbij
Xander van der Poel 2x een goede voorzet gaf op Arjen de Koeijer. Beide voorzetten werden niet tot
doelpunt omgezet. De 1e helft was Veere meer in balbezit maar echt veel doelkansen leverde dat niet
op. De 2e helft werd gestart met een aantal wissels aan Yerseke zijde. Veere ging verder waar het de 1e
helft mee geëindigd was: veel balbezit. Rond de 60e minuut werd een bal van een meter of 30 keihard
op het Yerseke doel afgevuurd en verdween onhoudbaar in het Yerseke doel: 3-1. Het leek erop dat
Veere wilde aanzetten, maar dat was van korte duur. Vlak na de 3-1 werd Arjen de Koeijer in de diepte
aangespeeld en passeerde op snelheid zijn tegenstander en haalde verwoestend uit en de bal belandde
in de rechterbovenhoek onhoudbaar achter de Veere goalie: 4-1 (zie hieronder de videobeelden van
deze mooie goal). Daarna wisselde een Veere speler nog van shirt met zijn doelman en nam plaats in
het Veere doel. De nieuwe doelman liep continu ver voor zijn doel rond de 16 meter lijn. Evert van
Houte maakte hier goed gebruik van en zag dat de doelman ver voor zijn goal stond en met een

bekeken boogbal scoorde hij de 5-1. Na de 5-1 werden weinig kansen meer gecreëerd door beide
partijen en na 90 minuten floot de scheidsrechter af.

Zaterdag 10-5-2014 C
Yese – The Gunners (3-0) 3-1
De laatste wedstrijd van Yese voor dit seizoen. En wat een wedstrijd, de eerste thuisoverwinning in
2014 voor Yese met 3-1 winst tegen The Gunners. Een heerlijke middag en dat mag ook wel eens voor
het Yese publiek. Aan de oproep in het programmablad om in de laatste thuiswedstrijd het
thuispubliek te vermaken heeft men gehoor gegeven. Nog belangrijker is dat het in Yese Ladys
Day was. De damesteams van Yese hebben alles verzorgd. Kaart verkoop, kantine beheer, verloting,
ontvangst in bestuurskamer en thee in de rust voor de spelers. Klasse dames! Op de laatste dag dan
toch 3 punten voor Yese. De strijd begon wat stroef maar het was Yese die domineerde, en hoe. Wat
het hele seizoen niet lukte dat lukte nu wel in 30 minuten. Wat een pot. Een verassende opstelling met
Elco in de spits en terwijl iedereen daar niets van begreep had Elco zelf al iedereen de mond gesnoerd.
Amper 56 seconden had hij nodig om de bal achter de doelman te leggen. Een heerlijke 1-0 voorsprong
maar hoelang ging men die voorsprong houden vroeg men zich af? Heel lang want de rust werd
behaald met een 3-0 voorsprong. In de 17e en de 41e minuut was het Niels Poleij die The Gunners het
idee ontnam om hier 3 punten te halen. Zeker de 2e goal mocht er zijn. Een heerlijke uithaal in een
heerlijke 1e helft. Men zegt wel eens, hoe goed de 1e helft hoe triester de 2e helft en dat bleek maar weer.
Uitgerekend de man met een Yese hart was de oorzaak van de 3-1 maar het zij hem vergeven. In de
57e minuut was de 3-1 er voor The Gunners maar men genoot het met mate. De 3e periode had men
binnen dus was eigenlijk alles gespeeld. Rody Bakker nam vandaag afscheid van de vv Yese en kreeg
een warm afscheid na afloop van de wedstrijd. Ook voor aanvang van de wedstrijd werd hij toe gejuicht
door zijn pupillen die hij altijd met veel overgave trainde. Bedankt Rody, het gaat je goed in Nijmegen,
veel succes. Volan Por daar! Ook trainer Ronald Zuidwegt veel succes met je toekomst als trainer na 2
mooie jaren bij Yese. Het publiek heeft je altijd gesteund in goede en slechte tijden maar helaas zat er
geen promotie in. Het seizoen zit erop dus uitkijken naar de WK of er daar nog wat van gebakken
wordt. Plezierige zomerstop. Man van de wedstrijd: Frans Wondergem. De man van de wedstrijd van
het hele seizoen in thuiswedstrijden is Arjen de Koeijer geworden. Proficiat!
YESE FOREVER! Toeschouwers: 246
Opstelling: Frans Wondergem, Elco de Schipper, Frank Bakker, Jorn Lindenberg, Lars Beenakker,
Bernie Steketee, Mark Goeman (Kwong Hon Ooi), Rody Bakker (Jeroen de Waard), Arjen de Koeijer,
Niels Poleij, Arjen Dingemanse
Topscorer 2014
Arjen de Koeijer 27
Niels Poleij
Michel de Rooij

6
4

Bernie Steketee 4

Arjen Dingemanse3
Rody Bakker

3

Frank Bakker

3

Elco de Schipper 3
Jari Christiaanse 2
Erik Aslanyan

1

Lars Beenakker

1

Peter Jan Murre 1
Jarno v d Kreeke 1

De 3-0 door Niels Poleij

Zaterdag 3-5-2014 C Halsteren - Yese (2-3) 3-6 De laatste uitwedstrijd voor Yese na een toch wel
teleurstellend seizoen. Wat moest men nog in Halsteren zoeken vroegen verschillenden zich af? De
meegereisde supporters zagen hun clubje weer eens winnen met 3-6 in een ongeloofwaardig
scoreverloop op een dramatisch kunstgrasveld. Het zou verboden moeten zijn. Yerseke kwam lekker
uit de startblokken tegen een net zo gretig Halsteren die bij winst veilig zou zijn. Helaas pakte het
anders voor hun uit. In de 13e minuut knalde Arjen de Koeijer de bal snoeihard richting doel maar de
lat spaarde de thuisclub. Leider Mike de Wit van Yese, amper net 5 minuten thuis met een jetlag,
veerde een meter van zijn stoel op maar kon weer gaan zitten. In de 28e minuut viel er dan toch vanuit
een corner een doelpunt maar in het verkeerde mandje, 1-0. Halsteren mocht niet lang genieten want
Yese knalde de gelijkmaker nog binnen een minuut binnen en hoe. Michel de Rooij gaf de bal prima
voor aan Rody Bakker en door deze direct op de pantoffel te nemen viel die volley snoeihard binnen: 11. Maar wat een middag, nog geen 3 minuten later kopte een Yese verdediger de bal achterover naar
eigen helft en daar werd gretig gebruikt van gemaakt en de 2-1 stond op het bord. Rody Bakker moet
gedacht hebben als Michel zo een bal kan voorgeven dan kan ik dat ook en gaf hem voor op Lars
Beenakker die ook weer direct lekker hard uithaalde en de 2-2 maakte. Met een glimlach van oor tot
oor liep Lars terug om aan de aftrap deel te nemen. Op slag van rust bracht Arjen de Koeijer zijn club
op een voorsprong en de rust werd in gegaan met een terechte 2-3. Wie zijn koffie of biertje niet op tijd
binnen had miste de 3-3 want die viel al binnen een minuut van de 2e helft. Yese pakte het direct weer
op en bleef jagen wat tot succes leidde. Jorn Lindenberg miste nog voor open doel, Jari Christiaanse
miste na een voorzet van Niels Poleij. Kwong miste nog door niet voor te geven en zelf richting de
hoekvlag te schieten. De echte kansen kwamen voor de Arjen’s want in de 70 e minuut schoot Arjen de
Koeijer prima binnen na een prachtige combinatie van Michel op Lars en die weer afgaf aan de Koeijer.
Amper 2 later weer de Koeijer: 3-5. Arjen Dingemanse moet gedacht hebben, dat kan ik ook. Van 30
meter een heerlijke droge harde knal die in het mandje belande en het net deed schroeien. 3-6. Wat
een middag. Nu zaterdag het thuispubliek vermaken tegen The Gunners en de zomer tegemoet. Het

was voor de Yeseaeren een schitterende middag. Een verdiende overwinning en mooie goals van Arjen
de Koeijer die zo zijn eigen verjaarsdagkadootje bezorgde op 4 mei voor zijn 23e verjaardag. Proficiat.
YESE FOREVER! Toeschouwers: 71 Opstelling: Frans Wondergem, Elco de Schipper (Frank Bakker),
Jorn Lindenberg, Lars Beenakker, Michel de Rooij, Mark Goeman, Rody Bakker, Arjen de Koeijer,
Niels Poleij (Jari Christiaanse), Arjen Dingemanse, Kevin Pekaar (Kwong Hon Ooi)
Zaterdag 12-4-2014 C
Yese – DHV (0-2) 1-4
Ppfff wat een seizoen. Bijna klaar. Maar we zijn veilig wat de stand betreft. Billen knijpen dat
Kogelvangers punten verliest. Als je daar afhankelijk van bent dan zegt dat genoeg. Waar gaat (ging het
mis) ? Yese begon vandaag niet slecht maar bij de rust was het toch 0-2. Kansen kregen ze wel maar
benutten is een andere zaak. Toen Michel de Rooij na 10 minuten in de 2e helft de 1-2 maakte veerde
iedereen even op maar het werd al snel daarna 1-3 en het was over. De 1-4 deed er niet meer toe. Yese 2
werd kampioen door Kloetinge 5 te verslaan met 5-2. Das andere koek. Wonden likken en een vrolijk
Pasen vieren is het advies voor dit weekend. Man van de wedstrijd Michel de Rooij.
YESE FOREVER! Toeschouwers: 201.
Opstelling: Sander van de Bosch, Elco de Schipper, Jorn Lindenberg, Lars Beenakker, Jari
Christiaanse (Jeroen de Waard), Frank Bakker, Michel de Rooij, Bernie Steketee, Kwong Hon Ooi,
Mark Goeman, Rody Bakker

Zaterdag 5-4-2014 C

Yese – Kruiningen (0-2) 1-3
De laatste derby die ook nu weer geen derby werd. Te triest voor woorden. Yese begon wel fanatiek
maar de bezoekers waren veel feller wat fysiek al snel te zien was. Traint Yese wel was de veel gehoorde
vraag langs de kant. Al in de 4e minuut werd het 0-1 maar de hoop werd niet opgegeven. Amper 10
minuten later de 0-2 na weer blunderen in de verdediging en van de doelman. Tranen in je ogen.
Koppies gingen verder naar beneden en het werd voor Yese niet beter. Kruiningen raakte nog voor de
rust met goed uitgespeelde kansen de lat en de paal. Yese trilde op zijn grondvesten en werd nog
onzekerder en het vertrouwen vloeide weg bij de thuisploeg. De 2e helft werd niet beter, want in de
53e minuut werd het 0-3. Kruiningen kon zo door de verdediging van Yese wandelen. Je kan natuurlijk
altijd discussiëren over buitenspel maar volgens velen was het duidelijk maar ach, kan er ook nog wel
bij. Yese deed maar in de 90 minuten 1 ding fout, de lange bal hanteren. Daar heeft nog nooit iemand

een oorlog mee gewonnen. Al eens iemand een oorlog zien winnen met een afstand schot? Nee, het zal
in het veld moeten gebeuren. Bloed, zweet en tranen maar het was er niet. De vraag is of Yese vandaag
een landelijk record heeft verbroken? Is het ooit eerder voor gekomen dat een team in 1 seizoen 8
derby’s heeft verloren? Zelfs niet 1 keer gelijk heeft gespeeld? Denk het niet. Ik weet het niet meer,
goed weekend, maak er wat van. Oja, Ronald Joosse, jij nog van harte gefeliciteerd met je
50e verjaardag. Hoop dat je toch een fijne dag mag beleven.
Man van de wedstrijd: Geen. YESE FOREVER! Toeschouwers: 263
Opstelling: Frans Wondergem, Elco de Schipper, Jorn Lindenberg, Lars Beenakker, Jari
Christiaanse (Arjen Dingemanse), Frank Bakker, Arjen de Koeijer, Michel de Rooij, Bernie Steketee,
Kwong Hon Ooi (Jos Dek (Mark Goeman), Christian van der Poel

Zaterdag 22-3-2014 C
Internos – Yese (1-0) 1-3
Wanneer gaat Yese punten pakken? Dat was (weer) de vraag vandaag. Dit jaar nog maar 2 puntjes en
dat is Yese onwaardig. Maar ja, pak er maar eens meer als je in de hoek zit waar de klappen vallen.
Vandaag eindelijk de ommekeer. De eerste helft leek gedeeltelijk voor Yese te zijn maar hoe korter men
bij de rust kwam hoe beter Internos werd. In de 25e minuut werd het 1-0 maar verdiend was het niet.
In de 2e helft kwam Yese langzaam op stoom en kroop men uit hun schelp. Het werd feller en
strijdlustiger waar ze in de kleedkamer nog dode vogeltjes waren. Mee gereisde Yese supporters die zo
fanatiek hun ploegje aan moedigen. Hoe moet dit nu nog? Maar zie daar, in 5 minuten tijd maakten
Arjen Dingemanse en Michel de Rooij een einde aan de droom van Internos. Zij het met een grote
blunder van de doelman van de thuisploeg. Na die 2e goal van Yese gingen de bezoekers nog 2 keer op

het doel van Internos. Met 3 tegen 1 en 2 tegen 1 en no
g werd de kans niet
benut. Hartverscheurend! Maar gelukkig werd de 1-3 verdiend binnen gesleept mede dankzij de
gefrustreerde nummer 6 van Internos die zich teveel bezig hield met de supporters aan de lijn. Dom.
Na afloop ook nog terecht rood voor Internos want Niels Poleij werd nog effe neer geschopt door een
gefrustreerde Internosser. Het lek is bij Yese boven en gaat nu alleen nog punten pakken, YESE
FOREVER! Toeschouwers: 43
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Arjen de Koeijer, Jarno van de Kreeke, Elco de
Schipper, Jorn Lindenberg, Michel de Rooij, Arjen Dingemanse, Niels Poleij, Jordy Steketee (Lars
Beenakker), Bernie Steketee (Frank Bakker)
1-0 25e minuut

1-1 59e minuut Arjen Dingemanse
1-2 62e minuut Michel de Rooij, blunder Internos
1-3 87e minuut Arjen de Koeijer

Zaterdag 15-3-2014 C
Yese – Wemeldinge (0-1) 0-1
Vandaag de 7e van de 8 derby’s voor Yese en weer geen punten. Niet te geloven. Niet 1 punt uit 7
derby’s !!!. Om je kapot te schamen. Na de goede wedstrijd van vorige week uit bij WHS (1-1) had
iedereen er vanmiddag een groot vertrouwen in. De eerste 15 minuten waren ook kompleet voor Yese
en Wemeldinge had niets in te brengen. Het kwam zelfs nog niet over de middellijn. Toen ze in de
27e minuut over de witte lijn kwamen was het ook gelijk een doelpunt. Hoe is het toch mogelijk? Yese
stortte gelijk in en bakte er geen pepernoot meer van. Zo jammer en onbegrijpelijk. Als je als Yese
supporter de 2e helft op de tribune moet mee maken met Wemeldinge supporters die het naar hun zin
hebben dan is dat een zware straf. 0 uit 7, pffffff. In de 2e helft werd er wel meer gestreden maar dat
moet je wel met 11 man doen/kunnen/willen. We gaan toch zeker geen degradatie spelen? Nee, moet

er niet aan denken. Volgende week uit naar Internos, ik houd mijn hart vast.
Man van de wedstrijd: Niels Poleij. YESE FOREVER! Toeschouwers: 432
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper, Jorn Lindenberg,
Arjen Dingemanse, Niels Poleij, Jari Christiaanse (Kwong Hon Ooi), Jos Dek (Lars Beenakker),
Jeroen de Waard, Bernie Steketee (Joost Bout)

Zaterdag 8-3-2014 C
WHS – Yese 1-1 (0-0)
Wat een mooie dag, windstil, zon, 26 rotondes en dan sta je opeens langs het veld van WHS. Een
heerlijke middag om naar de andere kant van Zeeland te gaan. De aspirant koploper tegen de, ja ja het
wordt eentonig, mosselboeren uut Yese. Gezien de laatste wedstrijden van Yese zou het een moeilijke
middag voor Yese kunnen worden. Maar het voorjaarszonnetje deed doping in de aderen van de
selectie van Yese. Vanaf de aftrap werden de laatste slechte herinneringen van de laatste wedstrijden

weg gevaagd. Een gelijk opgaande wedstrijd. Beide partijen wilden wel vol voor de winst gaan maar
een tegen goal was niet wenselijk. De rust werd dus gehaald met een aantrekkelijke eerste helft met
weinig kansen voor beide kanten. De 2e helft deed de druk van de ketel halen, het werd feller,
strijdlustiger en men besefte dat degene die scoorde wel eens de winnaar kon zijn. Het werd een
boeiende 2e helft van beide kanten maar het was Yese die de eerste goal op het scorebord liet zetten. In
de 78e minuut werd de 0-1 binnen getikt door onze snelle super gemotiveerde Niels Poleij. Een
schitterende aanval met een perfecte afronding. Voor deze goals ga je naar een wedstrijd maar Yese
moest toch buigen op een Feyenoord wijze. In de laatste seconden kwam er toch weer een ka uw thee
doelpunt uit de lucht vallen maar gezien de hele wedstrijd was een punten deling wel terecht. Yese is
klaar voor de eerste 3 punten in een derby. Zaterdag tuus tegen Wemeldinge. We zijn er klaar voor.
YESE FOREVER! Toeschouwers: 241
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Arjen de Koeijer, Jarno van de Kreeke, Elco de
Schipper, Jorn Lindenberg, Michel de Rooij, Arjen Dingemanse, Niels Poleij, Jari Christiaanse, Jordy
Steketee (Kwong Hon Ooi)

Zaterdag 18-01-2014 C
Yese – Kapelle (0-3) 0-3
Een nieuw jaar, een nieuwe derby die Yese moest winnen. Gelukkig ging de wedstrijd door want het
zag er even naar uit van niet. Kapelle wist opeens de weg niet meer naar het veld van Yese. Althans niet
de nacht voor de wedstrijd. In ieder geval een leuke actie van Kapelle om zo een bord langs het veld te
plaatsen met mossels, peren en appels. Toch knap dat ze op zo een drassig veld nog de middenstip
hebben kunnen vinden. Triest is wel da ter nog steeds geen oplossing voor het eerste veld is waar deze
wedstrijd eigenlijk op gespeeld moest worden. Teveel water op het veld was de oorzaak om uit te
wijken naar het 3e veld. De wedstrijd, wat moet men daar van zeggen. Yese werd kompleet weg
afgetroefd. Kreeg terecht een nederlaag rond de oren. Binnen een minuut maakte Frans al een foutje
(zenuwen?) maar het liep goed af. Na amper 10 minuten kreeg Yese al een pingel tegen die overigens
wel terecht was na een overtreding van Kwong. Kapelle nam deze zeer nonchalant en schoot de bal op
de paal. Yese putte daar wel kracht uit maar veel te weinig. Was vanachter veel te kwetsbaar op de
rechter kant. Elco de Scipper kreeg al vroeg in de wedstrijd een rode kaart en dan wordt het moeilijk
met 10 man. In een kwartier voor tijd kwam Kapelle al op 0-3. Triest om te zien als Yese supporter
maar helaas. De 2e helft begon rustig en Yese kon geen vuist maken. Kleine kansjes waren er wel, een
keer op de lat en Arjen de Koeijer schoot nog snoeihard net naast. Er ging zoveel fout bij Yese. Het

vertrouwen was er totaal niet. Nummer 9 van kapelle kreeg ook rood en even leek het erop te lijken dat
Yese weer kansen zag maar kwam niet tot kansen. De overtredingen van beide kanten werden steeds
harder waar niet altijd tegen op werd getreden. Jon Herselman werd nog keihard geraakt waar niet
voor werd gefloten maar je moet als ervaren verdediger ook niet in discussie gaan met het publiek
want dan kan je niet meer alles overzien. Kapelle maakte nog de 0-4 maar werd terecht afgekeurd. Ook
Yese maakt nog een goal maar ook die werd afgekeurd. De Belgische scheidsrechter zag veel
overtredingen over het hoofd en heeft ook zeker geen voldoende gescoord. Yese verloor voor de 3 e keer
in 6 jaar op het derde veld waarvan 2 keer in het laatste jaar. Man van de wedstrijd: Arjen de Koeijer.
YESE FOREVER! Toeschouwers: 423
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper, Jorn Lindenberg,
Kwong Hon Ooi (Niek Boogert), Jarno van de Kreeke, Arjen Dingemanse (Kevin Pekaar), Niels
Poleij, Jari Christiaanse (Jos Dek), Christian van der Poel

23-12-2013
Gerrit Petersen is volgend seizoen 2014/2015 de nieuwe trainer van Yerseke. De oefenmeester uit
Hansweert volgt Ronald Zuijdwegt op.
Petersen is op dit moment nog trainer van Kruiningen waar hij voor het vierde seizoen werkzaam is en
vorig seizoen via de nacompetitie promoveerde naar de derde klas. Daarvoor was hij trainer bij
Wemeldinge, Bevelanders en
Hansweertse Boys. Als speler was hij onder andere actief bij Hansweertse Boys en Yerseke.
Het Bestuur.

Halsteren afgetroefd in Yerseke (door: Halsteren)
Nadat het incassobureau alle betalingen van de gele en rode kaarten had ontvangen, konden de
jongens van Halsteren zaterdag 1 beginnen aan de wedstrijd tegen Yerseke. Nick Bennaars had de
warming-up nog wel doorstaan, maar moest zich toch al heel vroeg in de wedstrijd laten vervangen
door Tom Keijzer. Nog eerder in de partij had Yerseke al op voorsprong moeten staan. Een diepe bal
op de snelle spits leverde een 1 tegen 1 situatie met keeper Sander Zwaan op. Zwaan dreef de nummer
9 ver naar buiten toe en de inzet kaatste via de binnenkant van de paal terug het veld in.
Niet veel later was het dan toch raak. Een half hoge voorzet leek een prooi te worden voor Ashwan
Soerdjbalie, maar door een miscommunicatie met z’n eigen doelman werd er niet ingegrepen en
profiteerde een speler van de thuisploeg, die zo wel heel makkelijk kon binnentikken, 1-0.
Halsteren had aan de andere kant ook zelf een aantal kansen. Yannick Jansen kon doorgaan nadat een
verdediger mistastte, maar zijn schot ging voor het doel langs. Dennis van der Avert had uit een
standaardsituatie een uitstekende mogelijkheid, maar schoot de bal vlak voor het doel over.

In de rust werd afgesproken meer druk naar voren te geven, maar dat leverde niet het gewenste effect
op. Nadat de spits van Yerseke aan een solo was begonnen werd hem in de zestien een halt
toegeroepen door Niels de Groot. Dit leek een correct duel te zijn, maar de scheidsrechter besloot een
strafschop toe te kennen. De topscorer van Yerseke liet zich niet gek maken en schoot de 2-0 binnen.
Halsteren was vanaf dat moment geknakt en kon eigenlijk geen vuist meer maken. Yerseke zakte in,
was in de slotfase fitter en vanuit de omschakeling telkens dreigend.
Een kwartier voor het einde kon een lage voorzet simpel worden ingetikt, 3-0. Vlak voor tijd kreeg
Yerseke nog een penalty te nemen. Deze was wel terecht en dat zorgde ervoor dat Halsteren met een 40 nederlaag terug naar huis moest. Volgende week de laatste clash voor de winterstop, wanneer
Kapelle ontvangen wordt.
Opstelling Halsteren: Sander Zwaan; Alwin de Nijs, Dennis van der Avert, Ad van Meel (Bas
Verschuren), Niels de Groot; Ashwan Soerdjbalie, Mpanda Miguel, Sjoerd Marcusse (Maarten de
Kort), Nick Bennaars (Tom Keijzer), Yannick Jansen en Jochem Jongepier.

Zaterdag 7-12-2013 C

Yese – Halsteren (1-0) 4-0
De laatste thuiswedstrijd in competitieverband in 2013 met een heerlijke afloop kunnen we wel
zeggen. Yese moest vandaag winnen om kans te blijven maken voor de 2e periodetitel die
hoogstwaarschijnlijk naar WHS zal gaan maar de weg is nog lang. Halster moest daar het slachtoffer
van worden. Al in de 2e minuut slalomde Arjen de Koeijer al door de defensie van de bezoekers maar
het schot uit een moeilijke hoek belande op de paal. Halsteren was gewaarschuwd. Amper 17 minuten
later maakte Jari Christiaanse dan toch de verdiende 1-0. Maar 4 minuten later in de 23e minuut
kwam Yese even goed weg want het schot van Halsteren ging maar net over de lat. De rust werd
gehaald met een magere 1-0 en dat moest in de rust wel uit gebouwd worden wat ook gebeurde. Arjen
de Koeijer benutte in de 54e minuut een terechte pingel en het was over en uit met de bezoekers. De
knock-out was gegeven. Yese ging op jacht, weer gesteund door het altijd meelevend thuispubliek, naar
de 3e goal en die kwam van de voet van Michel de Rooij die de bal in de 75e minuut perfect voor
geschoteld kreeg van Kwong Hon Ooi. Een prima binnentikker van Michel die gelukkig weer zijn oude
vertrouwde vorm begint terug te krijgen. Toen in de 80e minuut Yese weer een pingel kreeg liet Arjen
deze kans niet glippen om zo zijn stand in de Zeeuwse topscorerslijst te versterken en maakte de 4-0.
Al met al een mooie uitslag en het publiek heeft weer heerlijk genoten van een goed met inzet spelend
Yese. Volgende week The Gunners nog en op naar de feestdagen waarna we weer op gaan naar de
zomer. Die periode is immers bestemd voor een lekker potje voetbal maar een wedstrijd als vanmiddag
is ook niet verkeerd. Man van de wedstrijd: Arjen de Koeijer. YESE FOREVER! Toeschouwers:243
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Frank Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper, Jorn

Lindenberg, Kwong Hon Ooi, Jarno van de Kreeke, Eric Aslanyan (Arjen Dingemanse, Michel de Rooij
(Niels Poleij), Jari Christiaanse
DHV 1 geeft gelopen wedstrijd uit handen!!
Zaterdag 30 November 2013. DHV begon matig aan deze partij. Het spel verliep stroef omdat
hetmiddenveld regelmatig te diep stond. Na een kwartiertje ging het beter lopen. Uit een hoekschop
van Thierry Korstmit scoorde Bergain Francois. 1-0. De aftrap van Yerseke belandde op links. De
voorgeschoten bal bij de 1e paal leek een simpele prooi te worden voor DHV doelman Karsten de Graaf
maar een enorme blunder betekende 1-1. Dat was even een domper . DHV herstelde zich en kreeg
enkele kansen waaruit het na 30 minuten scoorde . Elias Mourigh brak door en werd neergelegd.
Hawar Mouhiddine nam de penalty welke werd gekeerd door Yerseke doelman Wondergem. Bergain
Francois was er snel bij om toch te scoren.2-1. Yerseke kopte na slecht dekken bijna raak maar Karsten
de Graaf redde. Onvoldoende wegwerken van Omer Cocen leverde een vrije trap op op voor Yesreke
rand 16 meter die in de muur werd geschoten. .DHVverdedigde goed tegen het fysiek sterke Yerseke en
Jesper de Rond had goalgetter De Koeier goed onder controle.Vooral via Omer Cocen en Jurre de
Rond starten de DHV aanvallen. Bij een vloeiende aanval met balbezit voor Thierry Korstmit werd
logische bal naar de vrijkomende Elias Mourigh verzuimd waardoor de aanval werd afgeslagen.Op slag
van rust een prachtaanval . Omer Cocen bediende de inlopende Thierry Korstmit .3-1.
Na rust zou een kolfje naar de hand van DHV moeten zijn. Yerseke moest komen en DHV kreeg de
ruimte. DHV kwam echtervrijwel niet meer aan het eigen spel toe. Het drukzetten volgens afspraak
verliep slecht doordat men te veel achterliep. In balbezit was het veelal de slordige lange bal . De
intentie om van achteruit met geduld te spelen was afwezig. De sporadische momenten dat het wel
even liep leverde direct een 3 tal kansen op.Dat had de eyeopener moeten zijn. Elias Mourigh brak
door en leverde een binnen loper aan bij de 2e paal. Hawar Mouhiddine wachtte op de bal en tikte de
bal naast het lege doel. Housni Chaïbi gaf aan hoe het moest door fanatiek de duels aan te gaan en
kwam enkele malen door . De eindpass was telkens net niet .
Omdat het middenveld te weinig in het spel voorkwam gingen de spitsen zoeken en liepen de ruimten
niet in. Dat vond Yerseke fantastisch. Tot de 60e minuut verzuimde DHV de 4e treffer te
scoren.Yerseke kwam op 3-2 door Christiaanse. Pal daarop dan wel eens een aanval over schijven.
Thierry Korstmit verzuimde nu om de steekpass te geven op de diepgaande Elias Mourigh . Omer
Cocen (kramp)werd vervangen door Tresor Boungaarde. Een overtreding op links leverde een voorzet
op voor Yerseke. Op de zwakke voorzet was de 2e blunder van Karsten de Graaf de oorzaak van de 3-3.
DHV was de kluts kwijt . Het team wat de afgelopen 3 wedstrijden uitstekendhad gepresteerd viel
uiteen. Dat leverde een 4 tal gele kaarten op en geen voetbal. Dat kwam DHV duur te staan. Daar waar
eerder vrijwel geen ruimte werd weggegeven kreeg Yerseke nu wel ruimte en forceerde een penalty. 34. Een snelle uitbraak waarbij Elias Mourihg in balbezit vrij op het doel afging met naast hem de snel
opkomende Kees Semler verzandde . In de slotminuut was wederom een DHV assist van Jesper de
Rond en Stephan Schneijderberg de oorzaak van de onthutsende 3-5. Uiteraard zijn de flaters bij de 1e
en 3e goal bepalend voor het wedstrijdverloop. 3 directe assist bij goals van de tegenstander is bizar.
Zelf scoren we na rust niet uit enkele opgelegde kansen wat op dat moment de beslissing had geweest.
Het mentale proces zal zijn om zelfs na forse tegenslag toch als team te blijven functioneren. We
hebben al enkele malen laten zien dat we veel beter kunnen.

Zaterdag 30-11-2013 C

DHV - Yese (3-1) 3-5
De wedstrijd werd door de Yese verslaggever niet gezien en het resultaat zegt dat de vervangende
verslaggever het juist heeft omschreven. Als je als Yese met rust 3-1 achter staat en toch wint met 3-5
dan is daar niets op af te dwingen. Ik had er ‘graag’ een beroerd dagje voor over. Tot volgende week
boys!! YESE FOREVER!Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Frank Bakker, Arjen de
Koeijer, Elco de Schipper, Arjen Dingemanse, Jorn Lindenberg, Kwong Hon Ooi, Jarno van de
Kreeke,, Eric Aslanyan, Michel de Rooij, Jari Christiaanse

Zaterdag 16-11-2013 C

Yese – NOAD’67 (2-1) 2-3
Vandaag weer eens op het 3e veld (wat is er toch met dat 1e veld aan de hand?). Wel een veld waar Yese
in 6 jaar nog maar 1 keer op heeft verloren wat competitiewedstrijden betreft. Helaas ging dat
vanmiddag veranderen. Er werd van de Fliplanders met 2-3 verloren. Beide teams ging vol vanaf het
begin de strijd aan wat de gehele 1e helft een pracht van een pot voetbal opleverde. Al in de 7e minuut
kwamen de bezoekers op 0-1 wat totaal niet verdiend was maar standen kun je nu eenmaal terug
draaien. Kort daarna raakte Arjen de Koeijer de lat en in de 12e minuut maakte Frank Bakker de
gelijkmaker die zeer verdiend was. Het was dezelfde de Koeijer die even later verzuimde of twijfelde
maar de bal niet afspeelde aan Erik. Samen op weg naar de doelman en als je dan de bal niet afgeeft
dan moet je hem zeker zelf maken. Helaas faalde onze spits. Elco de Schipper raakte op nieuw de lat
maar het was toch Arjen de Koeijer die op slag van rust de 2-1 maakte. Jorn Lindenberg ging mooi
door over de rechterkant en gaf hem op de kop van Arjen die wel laag moest koppen maar de 2-1 was
een verdiende voorsprong. Na rust leek het of de bezoekers op de gelijkmaker wachten want veel por
zat er in het begin van de 2e helft bij NOAD niet in. Maar de scheidsrechter hielp de bezoekers een
beetje. Een beetje? Heel veel zelfs. Na aangeven van buitenspel door de grensrechter van Yese liet de
lijdsman door spelen en de daaruit voortkomende goal keurde hij goed. Zijn reactie was dat een speler
van Yese de bal nog aanraakte en het zo geen buitenspel meer was. Maar een buitenspelmoment wordt
toch geconstateerd na het vertrekken van de bal en niet wat er onderweg mee gebeurd? Een blunder
van jewelste en triest dat je helemaal uit Streefkerk moet komen om deze blunder te maken. Triest
voor Yese. De 2-2 was een feit. Door een individuele fout viel in de 65e minuut de 2-3.
NOAD vond het genoeg en Yese ging vol voor de gelijkmaker. Helaas kwam die niet en werd er weer
verloren. Hoe nu verder? Triest als je zo een goede partij speelt met zeer goed voetbal en veel inzet
maar dan toch verliezen. Jammer. Dat je dan als Arjen de Koeijer nog de man van de wedstrijd wordt
is mee genomen maar ik weet zeker dat hij deze titel graag zou willen inleveren voor 3 punten. Als

Michel de Rooij 90 minuten had gespeeld dan had ook hij zeker kans gemaakt op deze titel. YESE
FOREVER! Toeschouwers:153
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Frank Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper,
Arjen Dingemanse, Jorn Lindenberg, Kwong Hon Ooi, Jarno van de Kreeke,, Eric Aslanyan, Michel
de Rooij (Jari Christiaanse)

Zaterdag 9-11-2013 C

Kruiningen – Yese (2-1) 3-1
Wat een mooie spannende derby moest worden eindigde in een zeer slechte wedstrijd. De wedstrijd
werd op het perron al het hele jaar aangegeven. De thuisploeg kreeg geen enkele kans maar wel 3
cadeautjes en Yese, die zelfs nog niet in staat was om een mandarijn op voetbalschoenen voor het doel
te passeren, creëerde bijna niks. Het leek wel of Yese zo ongeïnteresseerd aan de match begon en liep
zoveel achter de feiten aan. Pijn aan de ogen kreeg je ervan. Binnen 11 minuten viel de 1-0 door te
slapen aan Yese zijde. En zo ging het maar door. Weer door niet op te letten werd het in de 26 e minuut
2-0. Gelukkig gaf 2 minuten voor rust Erik Aslanyan de bal perfect terug op Arjen de Koeijer die de
aansluitingstreffer maakte, 2-1. Vele dachten dat Yese het gas er vol op zou gooien in de 2e helft maar
helaas. Zomeravondvoetbal was er niks bij. Ppffff, wat slecht van Yese zijde. Nu al 4 derby’s gespeeld
en 0 punten. Om je te schamen. Als dan in de 60e minuut de 3-1 valt dan heb je het wel gehad maar
blijven de supporters staan. Waarom? Clubliefde! Volgende week thuis tegen NOAD’67 en die win je
ook niet even maar 1 voordeel, de bal is dan ook weer rond. YESE FOREVER! Toeschouwers: 271
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Frank Bakker, Arjen de Koeijer, Jorn Lindenberg,
Bernie Steketee (Michel de Rooij), Jarno van de Kreeke, Jarno Dingemanse (Peter Jan Murre), Eric
Aslanyan (Jari Christiaanse), Niels Poleij. Kevin Pekaar

Yese – Internos (1-0) 3-0

Yese moest vandaag 3 punten pakken gezien de nederlaag afgelopen zaterdag tegen Wemeldinge en
Yese pakte deze kans. Sterker nog, het hield vandaag deze competitie voor de eerste keer de 0. De
wedstrijd werd gespeeld op het 3e veld. Vanwege de vele regen afgelopen week was het eerste veld niet
bespeelbaar. De eerste helft was er al een overwicht voor Yese maar helaas moest Elco de Schipper al
vroeg naar de kant me teen liesblessure. Frank Bakker nam zijn positie over en deed dat op een prima
wijze wat hem later zelfs de “man off the match” opleverde. Een verkiezing die vandaag voor het eerst
gehouden werd dankzij de sponsorstichting van Yerseke. Een spannende wedstrijd werd het want Yese
moest wachten tot de 40e minuut voor het eerste doelpunt. Rody Bakker stuurde met een perfecte pass
Arjen de Koeijer naar voren en die kans moet je Arjen niet geven. Of juist wel. De rust in met een 1-0 is
altijd lekker. De 2e helft probeerde Internos wel wat te forceren maar tot doelpunten kwamen ze niet.
Het was Erik Aslanyan die in de 70e minuut een prima pass gaf op Arjen Dingemanse die de 2-0
schitterend in het netje legde. Het was over en uit voor Internos. Ze kwamen deze klap niet meer te
boven en amper 10 minuten later maakte Erik het af door zelf de 3-0 te maken. Een prima opsteker
voor Yese want volgende week wacht de uitderby alweer tegen Kruiningen. Altijd lastig maar vandaag
kan men weer zeggen: I’m so proud to be een Yesenaer.
YESE FOREVER! Toeschouwers:169
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Frank Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper
(Arjen Dingemanse), Jorn Lindenberg, Bernie Steketee (Christian van der Poel), Kwong Hon Ooi,
Jarno van de Kreeke,, Eric Aslanyan (Michel de Rooij), Niels Poleij

Zaterdag 26-10-2013 C

Wemeldinge – Yese (1-2) 4-3
Wat een overwinning voor Yese moest worden werd een teleurstelling voor een ieder die van Yese
houdt. Met 1-3 voor staan en verliezen met 4-3, ja dan verlies je terecht. Maar op de manier waarop
daar kan je ziek van worden. Potverdorie nog an toe. Wat een klote middag. Binnen 55 seconden op 0-1
komen door Niels Poleij en daarna van slag zijn. Wat is dat toch? Na 13 minuten komt Wemeldinge op
1-1 wat terecht was en amper 6 minuten voor rust komen de bezoekers toch weer terecht op 1-2 door
een schitterend schot vanaf de pantoffel van Arjen de Koeijer na een schitterende voorzet van Niels
Poleij. Na rust was er niets aan de hand en in de 54e minuut lijkt de genadeklap er voor Wemeldinge te
zijn. Arjen de Koeijer schoot de bal perfect binnen na een 1000% perfecte voorzet van Jarno van de
Kreeke. Amper 4 minuten later maakte de keeper van Yese ook een 1000% blunder door de bal los te
laten en de 2-3 stond op het bord en dan is het oppassen voor Yese. Als in de 78e minuut Wemeldinge
mag doen wat ze willen en Yese de ruimte geeft dan gaat het mis. Kom maar op vertelde de verdediging
en Wemeldinge maakte er gebruik van. De 3-3 was een feit. Dat de scheidsrechter door laat spelen tot

99 minuten (waar komen die minuten vandaan?) dan moet het wel een overwinning worden voor
Wemeldinge. Na de 4-3 werd er dan ook afgefloten. Yese moet nu zaterdag winnen van Internos maar
da twist men al.
YESE FOREVER! Toeschouwers: 233
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Frank Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper, Jorn
Lindenberg, Bernie Steketee, Kwong Hon Ooi, Jarno van de Kreeke (Jarno Dingemanse), Eric
Aslanyan (Christian van der Poel), Niels Poleij (Peter Jan Murre)

Zaterdag 19-10-2013 C

Yese – Oosterhout (0-0) 5-1
Een inhaal wedstrijd die 2 weken geleden niet door ging vanwege te weinig spelers bij Oosterhout.
Twee weken terug feestje gehad zeker, moet kunnen maar leverde hun wel 3 strafpunten op waar
niemand iets aan heeft. Yese zeker niet. Als je als KNVB een team -3 punten geeft moet je de ander +3
geven maar helaas word er achter een bureau anders gevoetbald dan op het veld. Oosterhout kwam
naar Yese om de schade zoveel mogelijk beperkt te houden wat ze in de eerste 45 minuten ook prima
lukte. Yese was in de 1e helft niet bij machte om een voorsprong op het bord te plaatsen. Het was een
geluk dat Elco nog op slag van rust de bal van de lijn kopte want anders was de ruststand 0-1 geweest.
Op fysiek en conditie werd Oosterhout in de 2e helft uitgespeeld en werd er terecht met 5-1 gewonnen.
Yese maakte weinig gebruik van de zijkanten want de rechtsback van Oosterhout was zo zwak en daar
maakte Yese maar geen gebruik van. De toeschouwers moesten tot de 63e minuut wachten op een
doelpunt en toen was het ook gedaan met de bezoekers. Frank Bakker maakte de 1-0 en 8 minuten
later Jarno van de Kreeke de 2-0. Lang duurde deze stand niet want Oosterhout kwam op 2-1 waar
door iedereen toch wel effe schrok. Het duurde maar 5 minuten want in de 78e minuut maakte Peter
Jan Murre zijn eerste goal voor Yese 1. Een kadootje van de verdediging maar goal is goal. Over
kadootjes gesproken, de keeper van Oosterhout had ook een uitglijer en zo kwam Arjen de Koeijer wel
heel makkelijk aan zijn 8e goal voor Yese. Frank maakte het feest in de 88e minuut kompleet door zijn
2e te maken en het was de scheidsrechter die er geen minuut bij telde want anders had de score nog
hoger uit gevallen. Al met al een leuke 2e helft en is Yese is warm gedraaid voor de derby volgende
week uit in Wemeldinge. YESE FOREVER! Toeschouwers: 232
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker (Frank Bakker), Arjen de Koeijer, Elco de Schipper,
Jorn Lindenberg, Bernie Steketee, Kwong Hon Ooi, Mark Goeman, Jarno van de Kreeke (Niek
Boogert), Eric Aslanyan (Peter Jan Murre), Arjen Dingemanse

Zaterdag 12-10-2013 C
Yese – WHS (3-2) 5-3
Een kraker. Yese samen met anderen op de 1 na onderste plaats tegen WHS die op 1 na op de bovenste
plaats staat. Mooier en spannender kun je het niet verzinnen. Yese had amper de nederlaag tegen
Kogelvangers verwerkt en moest nu tegen WHS. Niemand durfde een voorspelling te geven dus werd
het afwachten. Al direct na het eerste fluitsignaal bleek Yese heel fel te beginnen. Gaan met die banaan
en er vol op wat in de 4e minuut al resulteerde in een doelpunt. Niels Poleij ging vol in de aanval en
krulde de bal precies op het koppie van Arjen de Koeijer. Helaas duurde het feest maar 5 minuten want
toen werd er onnodig een pingel weg gegeven en die kans moet je WHS nooit geven. Als je dacht dat
Yese hierdoor van slag was dan heb je het mis. In de 20e en 30e minuut was het weer Arjen de Koeijer
en Niels Poleij die voor de 2-1 en de 3-1 zorgden. Die stand moest bij rust worden binnen gehaald maar
helaas. Op slag van rust in de 43e minuut werd er een schot van WHS van richting veranderd en zo was
het toch met rust 3-2. Toch raakte Yese helemaal niet van slag. De 2e helft werd in gegaan met een
instelling van: WHS is voor ons. Al in de 52e minuut was het weer goudhaantje Arjen die de 4-2 maakte
na een perfecte voorzet van Jorn Lindenberg. Amper 5 minuten later werd het 4-3 maar Yese werd er
niet zenuwachtig van. Volop gaan was het credo wat resulteerde in de 5-3 in de 85e minuut. Het was
gebeurd met de bezoekers, koppies naar beneden, wat wij als Yese kennen, maar waar we nu mee
konden leven. Hoe spijtig voor WHS ook. Zaterdag thuis Oosterhout en daarna Wemeldinge, beiden
onder Yese, moeten 6 punten opleveren. Zeker gezien de inzet van vandaag die door de scheidsrechter

voortreffelijk werd geleid. YESE FOREVER! Toeschouwers: 199
Opstelling: Gert Jan de Goffau, Rody Bakker, Arjen de Koeijer, Elco de Schipper, Arjen Dingemanse,
Jorn Lindenberg (Christian van der Poel), Bernie Steketee, Niels Poleij (Frank Bakker), Kwong Hon
Ooi, Mark Goeman, (Peter Jan Murre) Jarno van de Kreeke

Zaterdag 5-10-2013 C
Kogelvangers - Yese (0-2) 4-2.

Zoals Yese vanmiddag de wedstrijd begon en speelde heeft men zelden gezien. Yese legde topvoetbal
op de mat. Kogelvangers wilde wel maar werd afgetroefd. De thuisploeg kreeg uitgespeelde kansen
maar benutte ze niet waar Yese ze wel benutte. Lat en paal werden aan beide kanten geraakt maar het
was Yese die in de 14e minuut de score opende. Arjen de Koeijer kreeg van Bernie Steketee de bal op
een presenteerblaadje en miste deze kans niet. Amper 6 minuten later benutte Bernie zelf de kans en
de 0-2 was een feit. Deze stand werd met de rust gehaald en Yese leek 3 punten rijker. De supporters
waren er niet gerust op want twee helften zo sterk domineren is Yese niet gegeven. En inderdaad, Yese
kwam na rust uit de kleedkamer, begon zenuwachtig en maakte een zwakke indruk. Trainer Henk Vos,
oud Feyenoord spits, had een donderspeech gehouden want het duurde ruim 5 minuten lang voordat
zijn spelers naar buiten durfden te komen. Kogelvangers begon op en top gemotiveerd aan de 2e helft
die Yese volledig weg gaf. Het was in de 55e minuut toen zij de aansluitingstreffer maakte en het brak
bij Yese. De thuisploeg kreeg nog een cadeautje van de scheids want die gaf de vangers nog een pingel.
Helaas werd deze slecht genomen en gemist waar Yese toch vertrouwen uit had moeten putten. Helaas,
in de 71e minuut kwam de gelijkmaker die dwars door het centrum werd opgezet. Wat een knullig
ingrijpen van Yese. Zeer zwak verdedigd. In de 85e minuut kreeg Yese een vrije trap tegen op een
gevaarlijke plek. Op 20 meter werd deze schitterend langs de muur in de hoek geknald. 3-2. Wat het
nog erger maakte was de vrije trap die 5 minuten later volgde en precies op dezelfde manier werd
genomen. Weer raak: 4-2. Ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren. Op exact dezelfde manier, dan sta je
toch te slapen? Zo een eerste helft spelen en dat zo weg geven. Geen woorden voor. Zaterdag thuis
tegen WHS zal er toch uit een ander vaatje getapt moeten worden. Hopelijk zijn dan alle posities 100%
op zijn best bezet wat vandaag niet het geval was. Om wat voor reden dan ook. Hopelijk kan volgende
week iedereen weer zeggen: I’m so proud to be een Yesenaer en hebben we een scheidsrechter die niet
zo pietluttig is als de leidsman van vandaag. Toeschouwers: 161
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Peter Jan Murre, Arjen de Koeijer (Corné van der
Jagt), Elco de Schipper, Arjen Dingemanse, Jorn Lindenberg, Bernie Steketee, Niels Poleij (Sarkis
Boedagjan), Kwong Hon Ooi (Mark Goeman), Jarno van de Kreeke

Zaterdag 21-9-2013 C

Seolto - Yese (1-1) 2-3
TOPPRESTATIE YESE!! Seolto verslagen met 10 tegen 12 man. Wat een middag. Altijd heeft Seolto
het moeilijk gehad tegen Yese, maar vanmiddag hielp de scheids een handje. Een handje? Als je in de
eerste 10 minuten geen kaarten durft te geven omdat het “te vroeg” in de wedstrijd is dan fluit je niet
bepaald goed. Een scheids moet niet opvallen maar zo deed hij dat zeker. Yese ging naar Zevenbergen
met een idee om eens een punt te pakken maar als je 8 goals tegen hebt en Seolto 9 voor dan geeft dat
niet echt vertrouwen. Met bijna dezelfde 11 als vorige week maar verschillende op andere posities ging
Yese van start. Al snel bleek dat alle posities niet sterk bezet waren maar voor 90% was het de perfecte
opstelling. Yese startte zeer fel met goed verzorgd voetbal en al snel bleek dat Jorn en Niels de
matchwinnaars zouden gaan worden. Wat hebben die een stel longen. Seolto kreeg geen grip op de
match en het was Arjen de Koeijer die een vrije trap nam op een manier van ja, wat zal men er van
zeggen. Een schitterende trap over een muur, snoeihard en met een stuit voor de keeper. 0-1. Heerlijk!
De rust moet eens gehaald worden met een voorsprong wil je de 2e helft lekker beginnen maar helaas.
Op slag van rust maakte Arjen Dingemanse een foutje, met de 12e man mee krijg je een pingel tegen.
Tuurlijk werd de speler van Seolto iets vast gehouden maar als de bal 4 meter weg is en je gaat alsnog
liggen dan trapt daar geen scheids in maar deze wel. Pingel en 1-1. Een domper voor de bezoekers. De
scheids moet gedacht hebben van hoe help ik Seolto. Door een rode of een 2e gele te geven, wat ook
gebeurde. De nummer 11 van de thuisploeg zei wat onschuldigs tegen Erik Aslanyan en Erik zei zonder
gebaren wat terug. Scheids gaf 2e geel aan Erik omdat er onderling niet tegen elkaar gesproken mocht
worden. Wat een kleuterschool maar zijn cluppie stond wel met 11 tegen 10 man. Gelukkig kent men
Yese niet goed genoeg, want met een man meer van Yese winnen moet je toch wel van goeden huize
komen. Enkele minuten later speelde Bernie wel een erg ongelukkige bal terug op een Seolto speler en
die maakte de wedstrijd af door de 2-1 te maken. Het was gespeeld, dacht men. Yese raapte zijn

krachten bij elkaar waar het vandaar kon halen, stroopte de mouwen nog eens op, voor elkaar door het
vuur en begon een offensief van heb ik jou daar. Die fout van Bernie moest recht gezet worden. In de
79e minuut bij een corner dacht Elco, ik ga eens mee naar voren want je weet maar nooit en ja hoor,
Elco maakt de 2-2. Amper 5 minuten later maakte Arjen de Koeijer de 2-3 en werd er een terecht
voetballende en verdiende overwinning op het wedstrijdformulier gezet. I’m so proud to be een
Yesenaer. Het lek is boven bij Yese. Niets meer aan deze opstelling doen. Toeschouwers: 99
Toch nog een goede verjaardag voor Mark en Eric.
Opstelling: Frans Wondergem, Rody Bakker, Peter Jan Murre (Jeroen de Waard), Arjen de Koeijer,
Elco de Schipper, Arjen Dingemanse, Jorn Lindenberg, Bernie Steketee (Kevin Pekaar), Niels Poleij
(Kwong Hon Ooi), Frank Bakker, Eric Aslanyan

Zaterdag 14-9-2013 C

Yese-Krabbendijke (1-3) 3-5
Vandaag een derby op papier maar helaas werd het geen derby. Niet in en niet buiten de lijnen.
Spijtig. Yese zou hun huid duur verkopen maar gaf het weg. Krabbendijke was niet beter maar gaf de
thuisploeg les in verdedigen en afronden op doel. In de eerste 30 minuten kwam Krabbendijke 3 x over
de middellijn en scoorde 2 maal. Yese kwam 2x in moeilijkheden en kreeg er 2 rond de oren. Keiharde
cijfers maar realiteit. Binnen een half uur was het verdiend 0-2 maar toen Arjen 4 minuten na de 0-2
de 1-2 scoorde gloorde er hoop bij Yese. Rust halen met deze stand en na rust door drukken. Helaas
werd het nog voor rust 1-3 en zou de 2e helft zwaar worden. Dat Yese altijd strijdlust op de mat kan
leggen bewees de 2e helft. Direct gas geven en dat leverde de 2-3 op door een schitterende halve
omhaal van Niels Poleij. Wat als die weer eens in de basis kan starten. Krabbendijke maakte in de
69e minuut de 2-4 en het was over en uit. Dacht men. Krabbendijke kreeg geen rust om achterover te
leunen want in de 80e minuut gaf weer die ijverige Niels een prima voorzet die Bernie perfect binnen
legde. Stand 3-4, zou het dan toch? Nee, hoor! Weer gaf de verdediging het weg. Wat was het matig
wat het hart van de verdediging van Yese vanmiddag (weer) liet zien. Twee wedstrijden gespeeld en 8
goals tegen doet velen pijn. Toeschouwers: 211
Opstelling: Frans Wondergem, Mark Goeman (Kevin Pekaar), Rody Bakker, Peter Jan Murre, Arjen
de Koeijer, Elco de Schipper, Arjen Dingemanse (Niels Poleij), Jorn Lindenberg, Bernie Steketee,
Frank Bakker (Barend Schik), Erik Aslanyan

Zaterdag 7-9-2013 C

Kapelle - Yese (1-0) 3-0
De opening van het seizoen kon niet mooier beginnen met een affiche dan van Kapelle-Yese. Een
topper als A#*x-Feyenoord om maar wat te noemen. Een wedstrijd waarin Yese het tegenop moest
treden tegen hun oud trainer Jaimmy van Bloppoel. Hij kent alle Yese spelers op zijn duim en dat
bleek maar weer al te goed. De uitslag doet vermoeden dat Yese geen schijn van kans heeft gehad maar
als men de kansen niet benut dan win je geen wedstrijd. Kapelle had geluk dat zijn nummer 6 niet
binnen 10 minuten donkerrood had gekregen want dat was wel terecht geweest. De ruststand van 1-0
werd gehaald met een zware blessure van Jordy Boone. Door ongelukkig neer komen werd zijn
kruisband gescheurd. Zeer triest als je net terug bent van een langdurige blessure. De 2e helft begon
Yese toch ook weer sterk maar het echte afmaken was er weer niet bij. Verschillende spelers die
normaal gezien altijd presteren konden het niet laten zien en dan verlies zo een derby. De precisie
ontbrak. Dat Kapelle dan nog op 2-0 kan komen is Yese wel aan te reken want het hele veld lag open.
De 3-0 doet er dan niet meer toe maar gezien het spel moet Yese as zaterdag het thuis maar laten zien
tegen Krabbendijke waarvan de selectie ook aanwezig was in Kapelle. Het wordt een mooi seizoen met
zoveel derby’s. Toeschouwers: 343

Opstelling: Frans Wondergem, Mark Goeman, Rody Bakker (Jordy Steketee), Jordy Boone (Peter
Jan Murre), Arjen de Koeijer, Elco de Schipper, Arjen Dingemanse, Jorn Lindenberg, Bernie Steketee
(Niels Poleij), Frank Bakker, Erik Aslanyan

Yerseke 1 heeft zaterdag zijn eerste bekerwedstrijd gewonnen in en van Hoeven 1 met 1 - 3,
doelpuntenmakers waren Frank Bakker 1x en Erik Boedagjan 2x
Weer al de 7e keer dat dit toernooi wordt gehouden. Deze keer op het terrein van Krabbendijke.

03-05-2014
Het seizoen zit erop! Het seizoen wat zo mooi begon met een fiks aantal punten en grote uitslagen. De
grootste overwinning werd geboekt tegen zsc 62 met 6-1. Grootste nederlaag was tegen ssv 6-0. Werd
4x gelijk gespeeld, tegen ssv, brouwershaven, kapelle en wemeldinge, er werd 10x verloren in de
competitie. Doelsaldo gelijk opgaand 41-41 (vorig seizoen 40-54)Clubtopscorer werd Davey met 8
doelpunten, gevolgd door Iman met 7. Het aantal punten komt dit keer uit op 28 (2 meer dan vorig
jaar) Gezien de wedstrijden hadden dit er denk 40 moeten en mogen zijn. Helaas kwam na de
winterstop er de klad in en wisten we vrijwel niets meer te winnen. Dit seizoen hebben wij ruim 37
spelers gebruikt, waarvan 3 keepers (vrs wedstrijden niet meegerekend). Ik wil jullie bedanken voor de
inzet en gezelligheid. Het aantal groene kratjes wat we hebben verbruikt heb ik niet bijgehouden. Ook
Maykel voor de begeleiding dit seizoen en succes jongen, volgend jaar!!Hopend dat er nog wat
begeleiding word gevonden in de vorm van een vlagger. Ook bedankt voor de bos bloemen en het
presentje. Eenmaal thuis werd het me te veel en liet ik de emoties gaan. Met pijn in het hart neem ik
afscheid van jullie, 3 jaar lang mocht ik jullie begeleiden op de zaterdagen, iets wat ik zal gaan missen.
Volgend seizoen zal ik zo nu en dan gaan fluiten en ik blijf daar waar het kan mee trainen, wel tussen
de palen natuurlijk, goed voor jullie scorend vermogen!!!
Nogmaals iedereen bedankt voor zijn inzet!!en veel succes komend seizoen!!

03-05-2014
Voor de laatste wedstrijd van dit seizoen, mochten we afreizen naar Wolphaarsdijk. Op het kunstgras
zou er gespeeld worden, na het verzoek van de tegenstander om iets eerder te beginnen, werd er na dat
er alleen was warm gelopen afgetrapt. Ik vond dat we goed begonnen, waren fel en gretig. Het eerste
kwartier was gelijk opgaand. Wolphaartsdijk had een aantal kansen gehad en het eerste beste serieuse
schot op doel was dan ook gelijk raak. Gelegenheidskeeper Pepijn was verrast en verslagen. Niet veel
later kon ik nog een keer vissen nadat de bal met een omhaal in de kruising was gegaan. Ruststand 2-0
(niet weer he) Na de rust een iets sterker yese en dat leidde eindelijk tot de aansluitings treffer van ,jaja
Willem. "Ik heb hem best wel lekker geraakt" was het na afloop. Z'n eerste en tevens laatste goal van
dit seizoen. Hierna drukte we door en hoopte op de gelijkmaker. Helaas gooide wolphaarsdijk roet in
het eten door nogmaals 2 keer te scoren. Helaas weer niet gewonnen. Einduitslag 4-1
Opstelling Yerseke 3; Pepijn Praat, Bart Timmerman, Lars Burlage, Jaap Van der Lijke en Corne van
Dixhoorn: Kees de Rooy, Michel Elzinga, Adrie Bruijnooge en Willem Vogelaar; Iman Bout ('46 Raoul
van Hijfte) en Lennert Steketee( '46 Sander van den Bosch)

22-03-2014
De wedstrijd tussen de twee mosseldorpen. We mochten aantreden op het hoofdveld. Het verloop van
deze wedstrijd kennen we allemaal, het ging van alle kanten mis. We hadden moeite om de rust te
bewaren, om te communiceren met elkaar, de bal te plaatsen in de voeten en zo kan ik nog wel
doorgaan. Het lijkt wel of de mentalitieit en de wilskracht en inzet bij sommige ontbreekt. Dat
frustreert weer andere en ook de leiding baart dat zorgen. Willen we de resterende wedstrijden nog

winnen, zal er toch uit een ander vaatje getapt moeten worden. Ook al zijn wij het derde, we willen
toch prestatie gericht voetballen en mee doen in de bovenste helft. Jammer dat we dan ook verloren,
maar het was aan ons zelf te verwijten, want de keeper van Bru is niet erg uitgetest. Al kon hij in de
slotfase van de wedstrijd de bal 2x uit het doel halen. Na een 0-1 ruststand , werd het uiteindelijk 2-3.
Volgende week de inhaal wedstrijd tegen MZC'11. Ik hoop dat de knop word omgezet en dat er veel
inzet en strijd word getoond en dat er beter word gevoetbald.

15-03-2014
De "derby" tegen Kapelle. Gezien de resultaten van eerdere ontmoetingen en de recente nederlaag van
2 weken geleden waren we gebrand op een goed resultaat. En als we de vierde plek willen vasthouden
moesten de punten gepakt worden. We begonnen zwak en matig aan de wedstrijd. Er was nog geen
kwartier gespeeld of Kapelle opende de score uit een toegekende strafschop, na een handsbal van
John. Hierna begonnen we pas te voetballen wat resulteerde in een aantal kansen. Helaas stond het
vizier nog niet op scherp. Bij Kapelle gelukkig ook niet, of was het Sander die met een aantal knappe
reddingen zijn doel schoon hield. Met een achterstand gingen we rusten, Voor sommige kon de rust
niet kort genoeg zijn, want ze stonden te trappelen van ongeduld om weer te beginnen. Super
gemotiveerd begonnen we aan de tweede helft, waarin onze nieuwe aanwinst Dennis zijn debuut
maakte. Er werd aardig gecombineerd en de kansen kwamen. Het was dan ook Dennis die zijn debuut
opluisterde met een goal.1-1 met een goed geplaatst schot scoorde hij. Daarna was het een gelijk
opgaande strijd met veel inzet en knokken voor de bal. Het was nog een aantal keren billen knijpen
want Kapelle kreeg een aantal dotten van kansen, maar Sander keepte zijn beste wedstrijd, en mag dan
ook terecht de beste man van het veld genoemd worden. Meer dan een punt zat er niet in, gezien de
kansen en het verloop van wedstrijd een terechte uitslag denk ik, met veel beleving en inzet. klasse
mannen. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Bru.
Yerseke 3: Sander van de Bosch, Bart Timmerman, Lars Burlage, Jaap van der Lijke en John Dijkwel:
Daveij Visser, Michel Elzinga en Hans Steketee; Willem Vogelaar, Iman Bout en Paul van Liere.
Wissels en ingevallen: Lennert Steketee, Corne van Dixhoorn en Dennis Zoeteweij

15-02-2014
Na weken van niet voetballen konden we eindelijk de schoenen weer uit het vet halen. Voor de
wedstrijd van vandaag moesten we afreizen naar Scharendijke. Een lekker voorjaarszonnetje en een
stevige harde wind. En dan over het veld maar niets te veel zeggen want dan hebben ze het over het
veld van Yerseke maar dit was ook niet al te best. De eerste helft was niet al te best van onze kant, niet
of nauwelijks getraind was een van de veel gehoorde smoes...... En dan ook nog met 1-0 achter komen.
De mannen van zsc waren blij en vroegen direct om het eindsignaal zodat ze er drie punten bij konden
schrijven. (laatste plaats met slechts drie puntjes) Maar nog voor rust was de schade al weer hersteld
door Daveij V en Daveij Z. Zo gingen we rusten met een 1-2 voorsprong. Gezien de kansen had het veel
hoger moeten zijn. De tweede helft werd er in een iets hoger tempo gevoetbald en werd er met vlagen
goed gecombineerd. Helaas had Willem niet zijn dag, of lag het aan zijn nieuwe voetbalschoenen, want
zijn kansen wilden er niet in. Een vrije trap van Daveij V. ging er met wat hulp van de keeper in het
doel. 1-3 wedstrijd gespeeld dat Iman er nog 1-4 van maakte was voor de statestieken. Wel een
geflateerde uitslag maar het geluk wat er vorig seizoen ontbrak zit nu wel mee. Volgende week alles
geven tegen DFS.

Opstelling Yerseke 3: Sander van de Bosch. Bart Timmerman, Lars Burlage, Corne van Dixhoorn en
John Dijkwel; Daveij Visser, Michel Elzinga en Daveij Zuidweg; Willem Vogelaar, Paul van Liere en
Iman Bout
Wissels en ingevallen: Raoul van Hijfte en Arjan Hout

