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N ieuwerkerk was tijdens de watersnoodramp in 
1953 in Zeeland een van de zwaarst getroffen 
dorpjes. Van de achttienhonderd inwoners 

van het plaatsje op Schouwen-Duiveland lie- 
ten liefst 288 mensen het leven. Of het met 
De Ramp, zoals de Zeeuwen zelf de catastrofe 
aanduiden, te maken heeft of niet, Nieuwerkerk 
kent anno 2008 een streng gelovige gemeenschap. 
Het 2.688 inwoners tellende dorpje heeft liefst 
vier kerken en ligt aan het begin van 
de Bible Belt of Bijbelgordel, die 
zich uitstrekt tot de kop van 
Overijssel. Het leven voltrekt 
zich er verder in betrekkelijke 

anonimiteit. Toch haalde het Zeeuwse vlekje dit 
jaar de landelijke pers. Want het eerste elftal van 
de Sportkombinatie Nieuwerkerk (SKNWK) won 
als enige standaardelftal van Nederland vorig 
seizoen al zijn 26 competitiewedstrijden.

Aanvoerder van het team dat naar de Derde 
Klasse Zaterdag promoveerde is Martijn Neele. 
De 34-jarige laatste man geeft een korte rond- 
leiding over het rustieke complex van de club, 
voordat we via een verschrikkelijk steile houten 
trap plaatsnemen in de knusse kantine. ‘Toch 
zijn er hier zelfs na heel gezellige zaterdagen 
nog nooit ongelukken gebeurd’, verzekert Neele 
ons. Bijna had de aanvoerder, die op zijn zesde 
lid werd van de Schouwse club en met zestien 
jaar al in het eerste elftal stond, het unieke 
kampioensjaar niet meegemaakt. ‘Vorig jaar 
had ik mijn vijfhonderdste wedstrijd in het eerste 
team gespeeld’, zegt Neele. ‘We waren gedegra-
deerd en ik vond het wel goed zo. Maar mijn 
maatje Wilco de Valk die bij de Hoofdklassers 

Hoek en Kloetinge heeft gespeeld, kwam terug 
naar SKNWK. Bovendien kwam er een andere 
trainer, dus besloot ik toch door te gaan. Daar 
ben ik nu natuurlijk hartstikke blij om.’

‘Eigenlijk ben ik ook nog veel te fanatiek om 
lager te gaan spelen’, vervolgt Neele. ‘Het plezier 
is helemaal terug en vorig seizoen had ik als 
oudste speler toch de meeste trainingen achter 
mijn naam staan. We trainen twee keer in de 

week en ik heb er het hele jaar maar 

twee gemist. Ik voel me ook nog hartstikke 
fit. Ik ben weliswaar niet meer de snelste, 
maar dat was ik toch al niet. Ik speel 
gewoon veel met het koppie. Johan Cruijff 
zei al: “Je hoeft niet snel te zijn, je moet 
gewoon op tijd vertrekken”. En nu ga 
ik nog wel even door, want we spelen op 
een aardig niveau tegen nieuwe teams; 
dat is een leuke uitdaging. Het is mooi dat 
de andere clubs nu al rekening met ons 

houden, afgelopen seizoen wonnen we voor de 
beker met 5-1 van Terneuzense Boys dat later 
kampioen werd van de Tweede Klasse.’ 

Het geheim van SKNWK zat niet in de 
nieuwe jongens of de nieuwe trainer, maar in 
het feit dat ze het seizoen ervoor onnodig waren 
gedegradeerd. Toch moeten we de prestaties 
van de club niet te veel relativeren. ‘Het te- 
kent onze groep dat we tot het eind van het  
seizoen zijn doorgegaan met hard trainen en 

Ze werken aan de basis en vormen de oneindige bron van het Nederlandse voetbal: de 
eigenwijze trainer, het ervaren bestuurslid of de ambitieuze opleider. Allen vaak diep 
geworteld in het clubwezen, allen met een visie op het spel. VI geeft ze een platform 
om die te verkondigen. Deze keer Martijn Neele (34), aanvoerder van het eerste 
elftal, bestuurslid technische zaken én websitebeheerder van SKNWK in Nieuwerkerk.
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‘Triest dat Zeeland geen  betaald voetbal heeft’

Martijn Neele
‘Ik heb mijn eigen 
trainer aangesteld en 

als het nodig is zal ik  
hem ook weer ontslaan’
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goed spelen’, zegt Neele. ‘Na twintig wedstrijden 
waren we al kampioen, maar we wilden per se 
die laatste zes duels ook winnen. Bovendien wil-
den we zo lang mogelijk zonder tegendoelpunt 
blijven, en dat is ons uiteindelijk ruim 1.100 
minuten gelukt!’

Neele maakt de dingen niet mooier of 
moeilijker dan ze zijn, hij is een nuchtere realist 

met wie de club heel blij moet zijn. De vrijgezel 
besteedt nagenoeg al zijn vrije tijd aan SKNWK 
en is ondanks zijn leeftijd al een echt clubicoon. 
We vragen ons echter af of hij als speler niet in 
de problemen komt aangezien hij in het bestuur 
ook is belast met de portefeuille technische 
zaken. ‘Dat doe ik nu al vijf jaar’, zegt de admini-
stratief medewerker van een bedrijf in natuur-

steen. ‘Ik heb mijn eigen trainer aangesteld 
en als het nodig is, zal ik hem ook weer ontslaan. 
Ook hier hebben ze het wel eens over belangen-
verstrengeling, maar ik heb er zelf absoluut geen 
moeite mee. Als ik in het veld sta, ben ik gewoon 
voetballer en als we vergaderen ben ik bestuurs-
lid. Ik kan dat prima scheiden omdat bij het 
belang van SKNWK altijd voorop staat.’

‘Eigenlijk draait op dit moment mijn hele 
leven om de club’, beseft Neele. ‘Ik ben betrokken 
bij de eventuele bouw van een tribune langs 
ons veld en samen met mijn broertje beheer ik 
ook nog de website van de club. Hij doet de 
technische kant en ik verzorg de content. Daar 
maak ik echt werk van, ik ben er zeker twee uur 
per dag mee bezig. Omdat de voetbalclub in dit 

dorp een grote sociaal maatschap- 
pelijke rol heeft, wil ik dat de mensen 
iedere dag iets nieuws kunnen lezen. 
Vorige week zondag heb ik er 25 
nieuwsberichten opgezet, dat varieert 
dan van iemand die zijn enkel heeft 
gebroken tot de indeling van de 
teams. We hebben tweehonderd hits 
per dag en dat is voor een kleine club 
(SKNWK heeft 180 actieve leden) 
best veel. Ik maak zelf foto’s van 
wedstrijden van de andere teams en 
ik schrijf wedstrijdverslagen. Ja, ook 
van mijn eigen wedstrijden, maar ook 
hier heb ik geen problemen met het 
scheiden van zaken. Goed is goed en 
slecht is gewoon slecht, dat mag ik 
toch opschrijven?’

Neele is een ouderwetse voetbal-
liefhebber. Zo eentje die niet alleen 
het betaalde voetbal volgt, maar op 
zondag ook met een groep vrienden 
langs de lijn staat bij amateurvereni-
gingen uit de regio. Thuis had hij het 
op voetbalgebied niet gemakkelijk, 
want zijn vader, moeder en broertje 
waren alle drie voor Feyenoord terwijl 
hij een echte Ajax-supporter is. ‘Ach, 
ik zeg altijd gewoon dat ik de enige 
ben met voetbalkennis’, zegt Neele. 
‘Al hebben we het de laatste jaren 
allemaal niet best, want zowel Ajax 
als Feyenoord maakt er al een tijdje 
een potje van. Het mooie van voetbal 
is dat er altijd weer een nieuw seizoen 
komt, daarom ben ik blij dat alles 

weer is begonnen. Maar als ik heel eerlijk ben, 
denk ik dat PSV dit seizoen gewoon de vijfde titel 
op rij gaat winnen. Het is in Eindhoven altijd 
rustig, afgelopen seizoen was dat voor het eerst 
niet het geval en tóch werden ze kampioen. In 
de nieuwe coach Marco van Basten heb ik wel 
vertrouwen, maar succes komt nooit meteen. Dat 
moet nu eenmaal groeien. Nu de transferperiode 

is afgelopen kan hij echt gaan bouwen. Het is 
in mijn ogen goed dat Klaas-Jan Huntelaar is 
gebleven, anders hadden ze weer een paniek- 
aankoop gedaan. En daarvan liepen er al genoeg 
rond in Amsterdam... Ach, het is belachelijk wat 
Ajax de laatste jaren op transfergebied heeft 
gedaan. Als ik dit seizoen niet meetel, waren 
alleen Huntelaar en Luis Suárez goede aankopen. 
Het wordt tijd dat er bij Ajax weer eens talenten 
doorbreken. Het lijkt wel dat ze steeds meer 
kopen en minder opleiden, terwijl de club daar 
wél groot mee is geworden. De club moet in elk 
geval wel stoppen met terughalen van spelers 
die ze eerst hebben laten gaan.’ 

Als zestienjarige ging Martijn Neele geregeld 
naar wedstrijden van NAC aan de Beatrixstraat 
omdat Breda nog relatief dichtbij is. Naar 
Amsterdam ging hij alleen voor de Champions 
League-wedstrijden. Neele was daarom een van 
de eersten die Eredivisie Live aanschafte. ‘Een 
fantastisch initiatief’, zegt de liefhebber. ‘Het is 
altijd anders dan wanneer je in het stadion zit, 
maar nu kan ik tenminste wedstrijden op niveau 
zien. Dat kan hier in mijn nabije omgeving 
gewoon niet. Het is triest dat in de provincie 
Zeeland geen betaald voetbal wordt gespeeld. 
Het achterland is er wel, maar ik denk dat het al 
bij al een financiële kwestie is. Er zitten hier 
niet veel grote bedrijven. Eigenlijk heb ik mijn 
hoop een beetje gevestigd op de gebroeders 
Gérard en Dennis de Nooijer, en voormalig 
Sparta-trainer Dolf Roks. Zij timmeren met de 
Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland behoorlijk 
aan de weg. Ze hebben in samenwerking met een 
college zelfs speciale sportklassen ontwikkeld. 
Ze zijn behoorlijk ambitieus en wellicht dat zij in 
de toekomst kunnen doorstoten, volgens mij 
hebben ze die gedachte wel in hun achterhoofd. 
Het zou mooi zijn als één en ander gerealiseerd 
kan worden in combinatie met het voetbal- 
museum dat in Middelburg (naar verwachting 
rond Kerstmis 2009, red.) zal worden geopend. 
Als daar een stadion bij gebouwd kan worden, 
dan is betaald voetbal in Zeeland mogelijk.’

‘Triest dat Zeeland geen  betaald voetbal heeft’

‘Het is belachelijk wat Ajax de laatste jaren op transfergebied heeft gedaan’
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Martijn Neele: ‘Op dit moment draait 
mijn hele leven om de club’


