
Sander Tiggeloven – 250 wedstrijden 
 

* Lid sinds 1 maart 1996, 7 jaar oud!!! 

* Je hebt je debuut gemaakt op 16 jarige leeftijd in het eerste elftal in 

2004-2005 onder Dick Makking, die vorige week trainer als trainer bij Haarlo 

nog hier was. Jij deed dat destijds wel slim, want jij bleef maar warm te 

lopen voor de dug-out. Dit begon Dick uiteindelijk te vervelen en werd jij 

ingebracht.  

* In je eerste seizoen speelde je 5 wedstrijden mee.  

* Jij speelde toen met coryfeeën als Maarten Idink, Herwin, Prinsen, Arnold 

Simmelink, Henri Zieverink, Marc Wenneger, Frank Overkamp en om niet te 

vergeten onze hoofdsponsor Wijnand Hoog Antink. Die dit jaar ook nog 

even een balletje met jullie heeft mee gespeeld.  

* Na deze eerste wedstrijd volgden er nog vele en inmiddels zijn we bij je 

250e wedstrijd aanbeland.  

* Vanaf Dick Makking tot en met dit seizoen heb jij elke trainer, om er een 

paar te noemen, Marco Wiggers en Ronald Ebbers, weten te overtuigen van 

je kwaliteiten. En heb je onafgebroken in het eerste gespeeld. 

* En onder Freddy Bröckotter heb je ook nog gespeeld in de “onder 21” van 

Meddo. 

* In de begin jaren van jouw carrière zaten er geen hoge klasseringen in, 

(een 5e plek was destijds het hoogst haalbare) maar onder Frank Verheyen 

bereikte je al gauw een gezamenlijke eerste plaats. Een beslissingsduel 

moest bepalen wie de kampioen werd en dat verloren we helaas. Het was 

echter wel een onvergetelijk seizoen en ik neem aan dat jij nog steeds de 

ambitie hebt om een keer kampioen te worden met het 1e !!! En met 28 

jaar moeten jouw beste jaren nog komen!  

* Sander, je staat bekend om je strakke passes van achteruit en je 

overzicht, maar vooral ook om je enorme fanatisme en je absolute wil om te 

winnen. Jij laat zelden een training voorbij gaan en als het begin signaal van 

een wedstrijd eenmaal geklonken heeft, ga jij er altijd voor de volle 100% 



voor. Een voorbeeld voor de anderen! En zo af en toe hoort daar een 

stevige overtreding bij en dat schuw jij dan ook niet. 

* In de loop der jaren ben jij van middenvelder gepromoveerd tot 

verdediger. (Of dit te maken heeft met je loopvermogen, wie zal ’t 

zeggen)…en ben je van jongste bediende gepromoveerd tot aanvoerder.  

* En inmiddels ben je al véle jaren “DE captain” van het elftal. Deze rol 

vervul je altijd met verve en ook op moeilijke momenten neem jij het 

voortouw en neem je de rest mee. Daar heb ik, hebben wij, allemaal 

respect voor. Ook heb je de lef om, op ook héle moeilijke momenten een 

penalty te nemen en meestal schiet je deze onberispelijk in……of net tegen 

de paal! 

* De laatste jaren is een groot deel van jouw familie betrokken bij het 

eerste elftal. Zo is jouw vader al vele jaren een trouwe elftal leider en speel 

jij al weer mening jaar met “jouw kleine broertje” in het 1e. En tot vorig jaar 

waren je zussen de verzorgsters van het elftal. En nu is jouw oom Sjonnie 

onze stadionomroeper. Sc. Meddo is voor jou en je familie véél méér dan 

alleen maar een potje voetbal in het weekend.  

* Sc. Meddo wil jou graag feliciteren met deze mijlpaal, 250 wedstrijden, en 

net als jij hopen we jou een keer een kampioensschaal in de handen te 

mogen drukken. Want dat heb jij en de rest inmiddels wel verdiend!! Nu 

heb ik geen schaal voor je maar wel een mooi aandenken, dat hopelijk een 

mooi plekje krijgt in je nieuwe huis en je regelmatig zal herinneren aan die 

vele mooie momenten in het 1e van Sc. Meddo. 

 

Tom 23 april 2017 

 


