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Altijd 1.000 auto’s rijklaar
op voorraad.

www.automotions.nl/voorraad

sligro.nl
Livingstoneweg 20, Goes

www.meliesteglas.nl

Hardglazen deuren 
HR++ isolatieglas
Douchecabines 
Glas-in-lood
Spiegels 
Bezoek onze schitterende showroom



5Eerste Helft - 2018

 

Len Wolters

Een vereniging ben je samen
Van de redactie

Ze keken tegen me op, merkte ik. En 
dat terwĳl ik reservedoelman ben 
bĳ Kloetinge 2 en 7. Wat niet weet, 
wat niet deert. Jeugdleden praten 
regelmatig over spelers van onze 
hoofdmacht. Wat opvalt: ze kennen 
de selectie bĳ naam. 
Mĳn Kloetinge-hart ging dan ook 
sneller kloppen toen ik in september 
een bericht op de website van onze 
vereniging las. Spelertjes van Onder 
7 en 8 kregen training van Kloetinge 
1-spelers Roy Mulder en Jeroen de 
Jonge. Marcel Lourens, hoofdtrainer 
van ons vlaggenschip, ondersteunde 
hen. 
De eerste selectie zou een voortrek-
kersrol kunnen vertolken als het om 
vrĳwilligerswerk gaat. Al ligt die taak 
niet alleen bĳ hen. Die verantwoor-
delĳkheid dragen we met z’n allen. 
Het maakt niet uit of je het shirt 
van onze hoofdmacht draagt, in de 
kelderklasse voetbalt of ouder bent. 
Een vereniging ben je samen.

Hoorde ik dat goed? Een paar jaar geleden passeerde ik de 
voetbalkooi op het Wesselopark. Een aantal jongens trapte 
een balletje. “Hĳ speelt in het eerste”, riep een voetballertje 
naar zĳn maatjes. Wat een mooi en verzorgd Kloetinge- 
trainingspak al niet teweeg kan brengen. 

Toekomst
Er is van alles te doen op zaterdagmorgen. Neem de bezetting van het 
clubhuis. Een bakje ko�e schenkt zichzelf niet in en een broodje kaas moet 
toch echt door iemand klaargemaakt worden. Iets voor jou? Fluit een jeugd-
wedstrĳdje, train een keer de jongste jeugd of help met de begeleiding van het 
pupillenteam van de week. 
Het is slechts een kleine greep van de bezigheden op en rondom het sportpark. 
En dan heb ik de doordeweekse activiteiten nog buiten beschouwing gelaten. 
Door samenwerking fleurt een vereniging op. Het zorgt voor binding met de 
club en is daarmee bepalend voor de toekomst. Jouw handen en ideeën zĳn 
nodig om Kloetinge nog leuker te maken dan het al is.

O7 en O8 speelden een 4x4 toernooitje

Allemaal even op de foto na een geslaagde middag

Na afloop kreeg iedereen een prĳsje 
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Timmerman
Freddie, die veertien jaar geleden als 
uitvoerder bĳ Rĳk begon, nam op 1 
juli 2017 het bedrĳf over van Piet Rĳk. 
Onder leiding van de toenmalige ei-
genaar ontwikkelde de onderneming 
zich tot een toonaangevende partner 
in de Zeeuwse bouwsector. Vincent 
Bliek (38) sloot drie maanden later 
aan als commercieel directeur. “We 
kennen elkaars expertise en opereren 
op basis van gelĳkheid”, vult Vincent 
aan.
De commercieel directeur begon 
ooit als timmerman. Met behulp van 
avondstudie gaf hĳ zĳn specifieke en 
algemene kennis een boost. “Ik heb 
mezelf op diverse terreinen ontwik-
keld. Mĳn doorzettingsvermogen 
heeft me daar prima bĳ geholpen. 
Mensen om me heen geven me 
energie. Daarnaast spreekt het hoge 
niveau van Bouwbedrĳf Rĳk en de 
zelfstandigheid van onze werknemers 

me aan. Bĳ het aannemen van nieuw 
personeel zĳn de karakters vaak 
doorslaggevend. Ons personeel is ons 
gereedschap.”

Toegankelĳkheid
Bĳ een bedrĳfsovername denk je vaak 
aan toename van stress of zorgen. 
Daar is bĳ beide ondernemers niets 
van te merken. Ze ogen relaxed. “Ik 
voel me echt als een vis in het water”, 
aldus Freddie. “Ik vind het super leuk 
en het bevalt prima om samen met 
Vincent leiding te geven aan onze 
mensen.” 
Vincent kan dat alleen maar beamen. 
“We willen als bouwbedrĳf toegan-
kelĳk zĳn. Zowel voor onze klanten 
als ons personeel. Een langetermĳn 
relatie gekoppeld aan onze visie staat 
bĳ ons hoog in het vaandel. Transpa-
rantie, duurzaamheid en innovatie 
zĳn daarin sleutelwoorden.”

Gedreven directie gaat voor foutloos eindproduct 

In de vĳfde klas van de lagere school 
wist Freddie van Drongelen (44) al 
dat hĳ later de bouw in wilde. De 
algemeen directeur van Bouwbedrĳf 
Rĳk te Heinkenszand heeft zĳn droom 
werkelĳkheid zien worden. “Bouwen 
zit in je hart. Het is een vuur dat in je 
brandt. Je gaat uiteindelĳk voor een 
foutloos eindproduct. Dat is door de 
samenwerking met diverse partĳen 
een enorme uitdaging.”

‘Onze werknemers
zijn ons gereedschap’

Sponsor in beeld



7Eerste Helft - 2018

Rond de kerk
Freddie en Vincent weten ook wat 
de huidige tĳd van een bouwbedrĳf 
vraagt. Het gaat niet alleen om 
stenen, cement of dakpannen. “Op 
het gebied van automatisering zĳn 
flinke stappen gemaakt”, klinkt het 
overtuigend uit de mond van Freddie. 
“Het personeel op de werkvloer 
beschikt tegenwoordig over digitale 
communicatie. Daarnaast is het 
belangrĳk om tussen je personeel te 
staan. Ik ken echt iedereen binnen 
alle geledingen van ons bedrĳf.”
Bouwbedrĳf Rĳk is ook buiten de 
provinciegrenzen actief. Tot aan 
de lĳn Rotterdam-Breda worden 
opdrachten gerealiseerd. Vincent: “Je 
kunt het rond de kerk verdienen. Rĳk 
kiest met deze werkwĳze bewust voor 
spreiding.”

Opdrachtgevers
Bouwbedrĳf Rĳk werkt voor wo-

ningbouwverenigingen, beleggers, 
gezondheidsinstellingen, architecten, 
bedrĳven en particulieren. Freddie: 
“We ervaren dat de overname goed 
ontvangen is. Als je onderscheidend 
kunt zĳn, komen de mensen naar je 
toe. Nieuwe partĳen bezoeken we 
altĳd samen.” Vincent vult aan: “Je 
merkt dat gunning een belangrĳke 
factor blĳft bĳ het binnenhalen van 
opdrachten.”

Netwerken
Bouwbedrĳf Rĳk is lid van de Business-
club Kloetinge, als zilver-partner. “De 
businessclub van Kloetinge is echt 
heel divers”, maakt Vincent de verge-
lĳking met andere netwerkgroepen. 
“Er valt veel op te steken van mensen 
uit andere branches. Dat maakt het 
interessant.”
Freddie vindt het belangrĳk om te 
netwerken. “In het sponsorhome 
ontmoet je bestaande relaties en 

genereer je nieuwe contacten. De 
presentatieavond was daar ook weer 
een uitgelezen mogelĳkheid voor. 
Deze bĳeenkomst was weer heel 
professioneel georganiseerd.”

Shakespeare
Freddie en Vincent praten vol 
overtuiging en passie over hun 
bedrĳfsvoering. Het enthousiasme dat 
de twee uitstralen zal ongetwĳfeld 
een positieve werking hebben op het 
personeel.
Het duo is trots op Bouwbedrĳf Rĳk 
en raakt er niet over uitgepraat. 
“Als we echt los gaan, kan zelfs 
Shakespeare met zĳn vele citaten niet 
tegen ons op”, grapt Freddie. Over de 
Engelse schrĳver Shakespeare gespro-
ken. Ooit zei hĳ: “Een voortre¨elĳke 
reputatie is het duidelĳkst zichtbare 
sieraad van iemands innerlĳk.” Bĳ 
Bouwbedrĳf Rĳk gaat deze vlieger 
zeker op. 

Vincent Bliek (links) en Freddie van Drongelen vormen de directie van Bouwbedrĳf Rĳk uit Heinkenszand

‘Een voortreffelijke
reputatie is het duidelijkst 
zichtbare sieraad van 
iemands innerlijk
Shakespeare

FO
TO

 JO
EP

 Z
O

ET
EW

EĲ
FO

TO
 JO

EP
 Z

O
ET

EW
EĲ



8 Eerste Helft - 2018

De bal is rond...

Bel Nijsse Assurantiën: 0113 27 58 00 voor zekerheid!

T U I N H O U T  E N
R O N D H O U T

Westhavendijk 3a • Goes •  Tel. 0113-211942 • info@houthandelkatsman.nl

www.houthandelkatsman.nl 
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8 juni
Café Jack’s Seniorentoernooi

12 januari
ATB- en wandeltochtATB+WANDELTOCHT

KLOETINGE

Leukdat jij 
er bij bent!

INSCHRIJFGELD SLECHTS € 5,-.

Fenna Kempe

MOUNTAINBIKEN

±30/50 KM

WANDELEN

±10/20 KM

5 jan. 2019
Nieuwjaarstrimloop en -receptie

Jeugdkampen
JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11

ACTIVI
TEITEN
AGENDA

2018-2019

 14-16 juni JO10 / JO11
 15-16 juni JO7 / JO8 / JO9

Sport, spel en spanning zijn 
de kenmerken van deze po-
pulaire zomerkampen. Voor 
kinderen een hoogtepunt in 

het voetbalseizoen.

24 juni
Algemene Ledenvergadering

22, 24, 27, 28, 29, 31 dec.
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

1 juni
Dick Bunt pupillentoernooi

21 juni
ING-Baker Tilly Berk Bedrijventoernooi

Begin goed aan het
nieuwe jaar als deelnemer 

aan de nieuwjaarsloop.
Gratis limonade en
natuurlijk oliebollen

na afloop. Start 14:30.

Aansluitend is iedereen
welkom op de nieuwjaars-

receptie (16:00).

Tijdens de winterstop
kan de jeugd weer lekker
voetballen in de zalen van 

het Omnium. Ook leuk voor 
de ouders om dan even

een kijkje te nemen.
Toegang is gratis.

Wil je op de hoogte
blijven over de gang 

van zaken binnen onze
vereniging? Dan is 24 juni

 HET moment om je stem te 
laten horen tijdens 

de Algemene
Ledenvergadering.

Met de groeiende
populariteit van het

damesvoetbal moest het er 
een keer van komen. Dus 
krijgen de meiden straks
voor het eerst hun eigen 

toernooi.

Een mooie besteding
van de zaterdag. Lekker

de vrije natuur van
Zuid-Beveland in met de 

fiets of op wandelschoenen. 
Na afloop verse snert, rad 
van avontuur, muziek en... 
we doen het allemaal weer 

voor een goed doel.

Onze BCK leden
ontmoeten elkaar traditie 

getrouw weer binnen
de lijnen i.p.v. achter de 

reclameborden. Meedoen is 
hier belangrijker dan
winnen, hoewel...?

Vorige keer helaas
afgelast, maar het populaire 
jeugdtoernooi is weer terug. 

De wedstrijden worden
afgewisseld met een
spelletjescircuit en er

staan diverse kraampjes.

Voor de laatste keer
in het seizoen zetten de 

vrijwilligers zich in voor een 
dag vol activiteiten: ou-

der-kind voetbal,
reünie-teams en winnaar 

grote verloting. Aansluitend 
natuurlijk de barbecue.

22 juni
Seizoensafsluiting

 
15 juni

Ladies-cup Kloetinge

Voor de vierde keer op rij
wordt gestreden

om de Kloetingse Kei.
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Op de vraag wat hĳ in al die jaren 
vrĳwilligerstaken het allerleukste 
vond, antwoordt hĳ: “Als trainer 
van een jeugdteam trainde ik graag 
op vrĳdagavond. Het liefst als het 
slecht weer was, op het door velen 
niet zo geliefde gravelveld. Als we na 
de training naar huis fietsten, had ik 
het met de spelers vaak al over de 
wedstrĳd van morgen. De jongens 
waren er dus al een dag van tevoren 
mee bezig. Dat vond ik geweldig.”
Op dit moment is Wim actief op twee 
fronten: bĳ het wedstrĳdsecretariaat 

Als je Wim Steenbergen niet kent, loop je vast nog 
niet zo lang mee bĳ onze vereniging. Wim zelf 
loopt al decennia lang rond op het Wesselopark. 
Eerst als voetballer, later als vrĳwilliger. Een greep 
uit de rollen die Wim de afgelopen jaren heeft 
vervuld: trainer, leider, scheidsrechter, lid van 
de evenementen-, clubhuis- en jeugdcommissie, 
beheerder van het wedstrĳdsecretariaat en niet te 
vergeten: supporter! 

WIM STEENBERGEN  een leven lang vrijwilliger
en als begeleider van de scheidsrechters die worden geplukt uit het Vrĳwilligers 
Team van de Week. Het idee van het Vrĳwilligers Team van de Week komt van 
Wim zelf. “Ik las er iets over op de website van Forum Sport en dacht gelĳk: 
‘Dat is iets voor Kloetinge’. Aangezien ook wĳ een chronisch tekort hebben aan 
vrĳwilligers, is dit een prima oplossing voor de werkzaamheden op de zaterdag-
morgen.”
Elke week is een team van Onder 15 of Onder 17 het ‘Team van de week’. Het 
hele team komt dan van 8.15 uur tot 10.15 uur de handen uit de mouwen 
steken. De werkzaamheden variëren van broodjes smeren en ko�e schenken 
in de kantine tot bladblazen en hoekvlaggen plaatsen rondom de velden. “Ik 
begeleid de jongens en meisjes die de pupillenwedstrĳden fluiten.” Jeugdleden 
Onder 19 doen ook vrĳwilligerswerk. Zĳ helpen mee in het clubhuis.

Respect
Het project loopt nu enkele maanden. De reacties zĳn over het algemeen 
positief. De spelers vinden het geen probleem en lĳken het zelfs leuk te vinden. 
De leiders van de pupillenteams zĳn blĳ, want zĳ hoeven niet zelf voor scheids-
rechters te zorgen. Wel is er af en toe kritiek vanaf de zĳlĳn. 
Wim: “Jammer dat ouders nog steeds niet begrĳpen dat ze een voorbeeld-
functie hebben. We moeten met z’n allen echt meer respect hebben voor 
scheidsrechters, want ze worden wel erg zeldzaam. Dat tekort lossen we op 
met het Vrĳwilligers Team van de Week. Zelfs dan is er nog kritiek. Waar is dit 
voor nodig?”
Wim ziet nog ruimte voor verbetering van zĳn project. “Iedereen roept altĳd 
dat we te weinig vrĳwilligers hebben. En toch vinden we het moeilĳk om 

Quinta heeft er plezier in

Vrijwilligersteam van de week

voetballer - trainer - leider - scheidsrechter - lid evenementencommissie,  lid clubhuiscommissie, lid jeugdcommissie - beheerder wedstrijdsecretariaat - supporter

Bas Schuitert
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WIM STEENBERGEN  een leven lang vrijwilliger
karweitjes te verzinnen voor het 
Team van de Week. Waarom kunnen 
zĳ de tribune niet schoonmaken? 
Of de pupillenveldjes klaarzetten en 
opruimen? Er moet toch genoeg te 
doen zĳn bĳ zo’n grote vereniging?”

Uitbreiding vrĳwilligerstaken
Wim is er voorstander van om 
vrĳwilligerstaken te verplichten. 
“Zo raakt men meer betrokken bĳ 
de vereniging. Mensen die echt niet 
kunnen of willen, kunnen hun taken 
afkopen. Zo creëer je als vereniging 
budget om werkzaamheden uit te 
besteden. Belangrĳk is wel dat er 
goed gecoördineerd wordt. Niets is 
zo vervelend als je jezelf meldt om te 
helpen en niemand weet vervolgens 
wat je kunt doen.”
Wim vervolgt: “En vrĳwilligerswerk 
zou ook niet alleen uitgevoerd 
moeten worden op zaterdag. Kĳk bĳ-
voorbeeld naar de onderhoudsploeg. 
Deze bestaat zo’n beetje geheel uit 

75-plussers. Daar kunnen echt wel een 
extra paar handjes bĳ.”
Het is duidelĳk dat Wim erg betrok-
ken is bĳ de vereniging. Hĳ is iemand 
die het belang van alle leden ziet, 
juist ook de leden waar vaak het 
minste voor geregeld wordt. “Ik heb 

vaak teams begeleid waarvoor geen 
trainers of leiders beschikbaar waren. 
Mĳ maakte het niet uit of het goede 
of minder goede voetballers waren. 
Deze jongens en meiden hebben ook 
recht op goede begeleiding.”

De meisjes van MO17-2 kwamen twee uur lang een handje helpen als ‘Vrĳwilligers Team van de Week’

Wim begeleidt Nadya en Lise bĳ het fluiten

voetballer - trainer - leider - scheidsrechter - lid evenementencommissie,  lid clubhuiscommissie, lid jeugdcommissie - beheerder wedstrijdsecretariaat - supporter
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24 uurs service

Gratis sterreparatie vanaf WA-extra

Rechtstreekse schadeafwikkeling met
alle verzekeraars en leasemaatschappijen

Maximale korting op uw Eigen Risico

Mobiliteitsservice

Autotaalglas Zeeland
Goes 0113 - 251700
Vlissingen 0118 - 441155

Autotaalglas. Zo doen wij het

Autotaalglas Zeeland

Vlissingen 0118 - 441155

Autoruit stuk?  Bel 0800 - 0828

Bouwbedrijf v.d. Weert

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Koos Vorrinkstraat 26
4463 TW  Goes

Tel. 06-30 44 57 71

Kloet ingseweg 46
4 462 BA Goes
Tel. 0113  23 28 0 0
www.tr iasnotar issen.nl
Kloet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl

K loet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl
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Albert is duidelĳk als hem gevraagd 
wordt waarom hĳ aan het avontuur in 
het Kloetingse clubhuis begonnen is. 
“Ik wist dat er met een aantal mensen 
was gepraat, die afgehaakt waren. Als 
je dan een groen-wit hart hebt en het 
is te combineren met je privéleven 
is voor mĳ de keuze snel gemaakt.” 
Albert is ondernemer en heeft zĳn 
eigen autobedrĳf in Kapelle: Auto 
Albert. “Met de kantine heb ik 
bepaalde doelstellingen. Ik wil er 
zoveel mogelĳk uithalen wat er in zit. 
Dat is het stukje ondernemerschap 
wat in mĳ zit.”
De eerste maanden bevallen goed.
“Er zit stiekem wel meer tĳd in dan 

je vooraf verwacht, maar na een paar maanden ervaring gaat alles sneller. Je 
weet inmiddels precies hoe je tĳd kunt besparen.” 
De kantine is op donderdagavond en zaterdag geopend, maar incidenteel ook 
op andere doordeweekse dagen. Op zondag worden de bestellingen gedaan 
voor de week erop. “Zo ben je soms vier of vĳf dagen in de week met de 
kantine bezig. En dan blĳft je gewone leven ook nog doorgaan. Het is soms 
passen en meten.”

Plannen
Albert heeft plannen met het clubhuis die inmiddels met het bestuur zĳn 
besproken. “Ik denk dat er commercieel nog genoeg dingen te verbeteren 
zĳn. Ook zou ik graag de gezondere kant op gaan met de kantine. Gezonde 
broodjes in plaats van alleen de frietpan in de keuken. We hebben ook de 
energiedrankjes uit het assortiment verwĳderd.”
Een lastig punt waar Albert al een aantal keer tegenaan gelopen is, is de 
bezetting van de keuken. “Ik sta zelf in de keuken als ik geen vrĳwilligers heb, 
maar ik sta liever achter de bar. Ik wil zien wat er in de kantine gebeurt. Ik ben 
immers verantwoordelĳk.”
Alle hulp is welkom; het liefst een vaste kracht. Zo kunnen de bezoekers van 
ons mooie en gezellige clubhuis vaker genieten van Albert achter de tap in 
plaats van achter de frietpan.

Onze nieuwe kastelein 

‘Als de voorzitter van je voetbalclub een beroep op je doet, kun 
je bĳna niet weigeren.’ Dat moet Albert Joosse gedacht hebben 
toen hĳ benaderd werd om kantinebeheerder te worden. Een 
taak, of eigenlĳk een baan, waarvan maar weinig mensen weten 
hoeveel uren er eigenlĳk in gaan zitten. 
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Albert Joosse

Yannick Sohilait

‘Liever
gezonde broodjes
i.p.v. de frietpan’
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Berto
de Marco

Temperament
Het tekent het zuidelĳke tempera-
ment van Umberto de Marco (79); hĳ 
is van Italiaanse afkomst. Berto: “Mĳn 
vader is als jonge man vanuit Italië 
naar Nederland gekomen. Er was 
hier veel werk voor terrazzowerkers. 
Hĳ heeft hier mĳn moeder ontmoet 
en is zo in Nederland gebleven. Wĳ, 
de kinderen, hadden de Italiaanse 
nationaliteit. Maar omdat we hier 
geboren zĳn, hadden we ook een 
Nederlands paspoort. Mĳn broer en 
ik kregen een oproep om de militaire 
dienstplicht te vervullen in Italië. Wat 
moesten we daar doen? We spraken 
geen woord Italiaans. Gelukkig ging 
het niet door.”

Feesten
Berto heeft voor alle Goese clubs 
gespeeld, behalve SSV’65. Hĳ speelde 
in Kloetinge 1 o.a. samen met Frans 
Cobben, Adrie de Dreu en Adrie de 

Regt. “We hadden best een goed team, maar het was ook erg gezellig. Kloetin-
ge werd in die tĳd wel eens een reis-en feestvereniging genoemd in plaats van 
een voetbalvereniging. We gingen op bezoek bĳ het Duitse Bredenscheid en in 
België speelden we tegen Beveren Waas. Dat kwam vooral door de contacten 
die Kees Blomaard overal had. We speelden daar dan een wedstrĳd en daarna 
was het feesten.”
Diezelfde teams maakten vervolgens de reis naar Zeeland. “Zĳ speelden dan 
mee in het Hollandiatoernooi op 2e Pinksterdag. Wĳ kwamen al vroeg naar de 
kantine om de broodjes te smeren en te beleggen.
Ook in het 5e hadden we een gezellig team met o.a. Quinten van de Linde 
en Henk Schalkoort. We gingen een weekend naar Londen; er was daar ook 
een wedstrĳd geregeld. Ze dachten waarschĳnlĳk dat wĳ minstens semi-profs 

KRUININGEN, ruim 30 jaar geleden.
“Zo, daar hebben we even geen last meer van!” Berto 
had het al een paar keer gezegd: “Ga nou even een 
stukje achteruit meneer. Zo kan ik de zĳlĳn niet zien!” 
Maar de man reageerde niet, hĳ bleef staan. Plotseling 
pakte Berto de bril van de man en gooide deze een 
eind weg. We nemen aan dat het ‘slachto�er’ zĳn bril 
weer heeft gevonden, maar we hebben hem niet meer 
aan de zĳlĳn gezien. Hĳ had het begrepen.

Adri de Bruine

Hoe is het nu met...

Als het eerste thuis speelt is Berto op het Wesselopark te vinden

Tĳdens de oversteek naar Engeland werd op de Olau Line 
een gokje gewaagd. Midden vlnr. Quinten v.d. Linde,
Adri de Regt en Berto de Marco.
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waren. We verloren die wedstrĳd dik, 
met dubbele cĳfers, maar we hebben 
erg veel plezier gehad.“

Pupillentoernooi
Toen Ricardo, de zoon van Francien 
en Berto, ging voetballen werd Berto 
trainer/leider. Ook dat heeft hĳ met 
veel plezier gedaan. Dat was ook de 
tĳd van de vliegende bril. Samen met 
Ad Anthonisse en ondergetekende 
organiseerde hĳ het pupillentoernooi 

op Hemelvaartsdag, de voorloper van 
het Dick Bunt toernooi. “Ad was erg 
makkelĳk. Wĳ hadden een paar weken 
voor het toernooi ons deel van de 
organisatie klaar, maar Ad nog niet. 
Als we er iets over zeiden, was zĳn 
vaste antwoord: ‘Het komt allemaal 
goed!’. En dat kwam het uiteindeĳk 
ook.“

De bus van Burrel
Er is een enorm verschil tussen het 
voetbal van vandaag en het voetbal 
van 50 jaar geleden. “Er wordt nu 
veel meer aandacht besteed aan 
tactiek en aan spelsystemen. Het 
voetbal is ook veel sneller geworden. 
Vroeger werd de tegenstander niet 
van tevoren bekeken en er was ook 
geen verzorger. Bĳ een blessure kwam 
er een natte spons aan te pas en je 
ging weer. Schwalbes, waaraan we 
ons zo ergeren, kwamen niet voor. 
Wie zoiets deed, kon er op rekenen 
dat hĳ later echt geblesseerd werd. 
Als de trainer tegen een wisselspeler 
gezegd had: ‘Ga maar warmlopen!’, 

dan had die speler niet geweten wat 
hĳ moest doen. En de accommodatie 
was natuurlĳk ook veel minder. Nu 
hebben we verwarmde kleedlokalen 
met warme douches. Ons kleedlokaal 
was in een betonnen schuurtje, 
uiteraard zonder verwarming waar 
je je met koud water kon wassen aan 
een grote wasbak. Later kwam de bus 
van Burrel; die was kleedlokaal en 
kantine tegelĳk.”

Voetbalfamilie
Berto is regelmatig op het Wesselo-
park, zeker als het 1e thuis speelt. 
Maar ook bĳ de wedstrĳden van zĳn 
kleinzoons staat hĳ langs de lĳn. Het 
betreft een echte voetbalfamilie. 
Ricardo heeft gevoetbald en is ook 
trainer/leider geweest. De kleinzoons 
voetballen en schoonzoon Roel 
Kenson is scheidsrechter. Berto zelf 
is ook vrĳwilliger; in de schoonmaak-
ploeg helpt hĳ om het terrein en de 
gebouwen schoon te houden. 
Maar de tĳd van de vliegende brillen 
is voorbĳ.

Berto stamt nog uit het tijdperk 
van ‘Reis- en feestvereniging 
Kloetinge’
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Achter vlnr: Toon Karreman, Kees de Mol, Jaap Jongejan, Kees van Keulen, Jaap Hilleman,
Berto de Marco, Arnold Koole, Jan Meulmeester, Henk Houtekamer.
Voor: Dick Felius, Cor Hollestelle, Kees v.d. Linde, Jan Joosse, Ben de Graaf, Sam Blomaard, Frans Cobben. 

1972 - Kloetinge 1 kampioen afd. zaterdag
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Een extra 
vestiging 
in Zeeland?

hallojoost.nl
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O
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Joost. De online accountant van jouw toekomst.
Joost regelt snel, effi ciënt en voordelig je fi nanciële zaken. Joost zorgt 
dat jij als ondernemer nooit voor fi nanciële verrassingen komt te 
staan en beperkt risico’s tot een minimum. Joost heeft namelijk een 
uniek product: de Volgend Jaarrekening. 

Met de Joost Volgend Jaarrekening krijg je niet alleen inzicht in de 
huidige fi nanciële situatie van jouw onderneming, je hebt voortaan ook 
optimaal inzicht in je toekomstige cijfers. 

Via de online klantportal van Joost beschik je 24/7 over de meest 
actuele stuurinformatie. Je krijgt volledig grip op jouw fi nanciële 
toekomst. Erg prettig en wel zo rustig ondernemen.

Kortom, met Joost van WEA sta je in het heden, ken je het verleden
en anticipeer je op de toekomst. Stap over naar de accountant van nu.
Kijk voor meer informatie op hallojoost.nl of bel met één van onze 
specialisten op 088 HALLO JOOST

wea0061-joost-adv-264x398.indd   1 17-11-16   10:10
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A
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• Auto Albert
• A.S.T. Zeeland bv

B
• De Baar & Leendertse
• Baker Tilly Berk nv
• Bakker Boer
• BooNe Optiek
• Bouwbedrĳ f De Boeck bv
• Meubel- en Rĳ tuig-
 sto  ̈eerderĳ  C.J. Brouwer
• De Bruine
 Hypotheken & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult

C
• Cabman Installatie & Service
• Carédo
• De Clavers
• CS Telecom

D
• Da Vinci Meesterschilders
• Delmeco Group bv
• Delta Makelaardĳ 
• Delta Paints
• J.C. Dekker bv
• Des Detach
• DM-Fruit
• Van den Dongen Parket
• Drogist.nl
• Drukkerĳ  Zeeland
• DRV Accountants &
 Belastingadviseurs

E
• EDW Autolease
• Elie Beveiliging
• El Toro
• Endura Sport Goes
• Everbake Group bv

F
• Faasse & Fermont
• Faktor Civil Engineering bv
• Financieringsgilde
• 4U Group Personeelsdiensten
• Verf Groothandel Franse 

G
• Geĳ tenbeek Top Movers
• Geluk Groep
• GO Interact
• Grafi sch Bedrĳ f Goes
• Groeneveld Exploitatie bv
• Bakkerĳ  De Gouden Korenaar

H
• BC Haringman bv
• De Haze Consultancy
• HDV Steigerbouw 
• HE Facility & Services bv
• H&G
• Hofman Productions
• Horecabaas.nl

I/J
• ING
• Intersport Erik
• Intra Kapelle bv
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• L. Jobse
 Tandprothetische Praktĳ k
• Gerrit de Jonge Techniek

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Kloosterboer Services bv
• De Ko�  eboer 
• Meesters De Koeĳ er 
• Komal bv
• Kookwereld Goes
• Kuĳ pers Utiliteit Zuid

L
• Autoschade Cor Lagendĳ k
• Laspartners Multiweld bv
• LEO Interieurgroep bv
• Limit Fotografi e

• Bouwbedrĳ f J. v/d Linde
• Livingstone bv
• LMG
• BouwCenter Logus
• Luximprove

M
• MD Autotechniek
• Glashandel Melieste bv
• MOOOI makers & kappers

N
• Nilsson
 Communicatie Kunstenaars
• Nĳ sse Assurantiën bv

O
• Mossel-Oester & Vishandel
 Piet van Oost bv
• Olie & De Jonge Advocaten
• Oude Diep bv

P
• Tuincentrum/Hoveniersbedrĳ f 

Paardekooper
• PCI Nederland
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plan & Omgeving
• Plieger bv 
• Auto Poppe
• Profi le Tyre Center
• ProTech Monte Carlo

R
• Rabobank Oosterschelde
• Rabobank Walcheren
• Rave - gerechtsdeurwaarder
• REGO Tuinidee
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv
• Rico Moda Uomo
• Bouwbedrĳ f Rĳ k
• Accountants- en adviesgroep 

Rĳ kse
• Roode Handel
• Roompot
• Architektenburo Roos en Ros 

S
• Aannemingsbedrĳ f 
 Van Sabben bv
• Safe Store Goes
• Sigma Personeelsdiensten
• Sligro Goes
• So What  Nederland bv 
• Smulderstextiel.nl
• Stad & Zeeland NVM
 Makelaars

T
• Taste Culinair
• Techno West Services
• Traas Ongediertebestrĳ ding
• TRIAS Notarissen

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Foto Verschoore
• VICI Advocaten
• Eethuis De Vierlinden
• Piet Vogelaar Business Rent
• Vuyk Accountants
 en Adviseurs

W
• WEA Accountants &
 Adviseurs Zierikzee
• Wigman van Dĳ k
• Woninginrichting-AANHUIS.nl

Z
• Zandee Kloetinge bv
• Sjaak van Zee bv
• De Zeeuwse Alliantie 
• Zeeuws Zakelĳ k
• Zichtbaar
• ZSB Constructie
• Installatiebedrĳ f
 Zuidweg-Zwartepoorte
• Zuid West Lease
• Zwaar Transport Zeeland bv

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge

Voor informatie businessclub: 06 46 25 84 55 |  info@bckloetinge.nl  |  www.bckloetinge.nl

Presentatieavond
Automotions Goes
FOTO JAN DE CARPENTIER (LIMIT FOTOGRAFIE)
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An independent member of Baker Tilly International
www.bakertillyberk.nl

Baker Tilly Berk Goes
Accountants en belastingadviseurs
Contactpersoon: Rens Grimminck
t (0113) 24 20 00
e goes@bakertillyberk.nl  

Heeft u al een
financiële coach?

Techno West Services B.V. 
Weihoek 6
4416 PX Kruiningen (Holland)

Telefoon +31 (0)113-312186
info@technowestservices.nl 
www.technowestservices.nl

INKOOP     VERKOOP     VERHUUR     SERVICE     ONDERHOUD

vastgoedadvies-zeeland.nl

Stefan Wielemaker

Bel: 0614999580 
Mail: wvastgoedadvies@zeelandnet.nl

Erkend lid van:
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Kloetinge heeft de ambitie 
om terug te keren naar de 
hoofdklasse. Door meer 
eenheid en lĳn te creëren 
in de jeugdopleiding hoopt 
de commissie voetbaltech-
nische zaken het niveau 
van de spelers te doen 
groeien. Plezier staat ech-
ter voorop. Maak kennis 
met de voetballers van 
onze hoofdmacht (heden) 
en de wellicht volgende 
generatie (toekomst).

Heden & Toekomst
Henk Steenbakker en Len Wolters

FOTO’S RON QUINTEN

Maarten van Vooren kĳkt met gemengde 
gevoelens terug op zĳn eerste seizoen bĳ Kloetinge. “Bĳ 
Dauwendaele scoorde ik vaak. Voordat ik geblesseerd raak-
te, liep ik één op één. Ik wist dat er een verschil van twee 
stappen zat tussen de nummer laatst in de tweede klasse 
en top eerste klasse. Achteraf bleken dat drie stappen te 
zĳn. Af en toe een doelpunt maken op intuïtie kan niet 

meer. Je moet voortdurend 
nadenken op dit niveau.”
Volgens de aanvaller sloeg hĳ 
daarin te ver door. “Soms 
dacht ik: Maarten, wat ben 
je aan het doen? Ik deed op 
den duur wat ik dacht dat er 

van me verwacht werd. Hierdoor was ik vaak een tel 
te laat en ging ik twĳfelen. Ik wilde het zo graag goed 
doen.”
De ommekeer kwam in februari uit bĳ Oranje Wit (0-3 
winst). “Ik viel tien minuten voor tĳd in en maakte twee 
doelpunten. Er viel een last van mĳn schouders. Volgens 
mĳ heb ik daarna nog elf goals gemaakt.” 
Hĳ was onder meer belangrĳk in de nacompetitie tegen 
DTS Ede. Met en rush vanaf eigen helft versierde hĳ een 
strafschop, die hĳ zelf benutte. “Daar had ik opeens het 

lef voor. In de eerste seizoenshelft ontbrak dat juist.”
Maarten wil bĳ Kloetinge een vaste waarde worden. “Mĳn 
doel is om ervoor te zorgen dat niemand twĳfelt als ik in 
het veld sta. Ik wil wekelĳks belangrĳk zĳn, al klinkt dat zo 
suf”, lacht hĳ. “Ik zeg weleens tegen de trainer: ‘Ik vind het 
niet erg om op de bank te zitten. Maar dat doe ik liever op 
zaterdagavond dan op zaterdagmiddag’.” 
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Volgens de aanvaller sloeg hĳ 

winst). “Ik viel tien minuten voor tĳd in en maakte twee 
doelpunten. Er viel een last van mĳn schouders. Volgens 

Hĳ was onder meer belangrĳk in de nacompetitie tegen 
DTS Ede. Met en rush vanaf eigen helft versierde hĳ een 
strafschop, die hĳ zelf benutte. “Daar had ik opeens het MMM

Team
Kloetinge 1

Positie

Rechtsbuiten

Woonplaats

Oost-Souburg

Werk
Bedrĳfsleider bĳ

Mini Mundi in Middelburg

MAARTEN van VOOREN (26)
“Ik zit liever
zaterdagavond dan 
zaterdagmiddag op 
de bank”
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Glenn Weesepoel werd vorig seizoen met Kloe-
tinge JO19-1 kampioen in de vierde divisie. De voormalige 
A-junioren komen het huidige voetbaljaar uit in de derde 
divisie. “Met goed en verzorgd voetbal willen we vechten 
voor een plekje in deze divisie”, ambieert Glenn.
De middenvelder draagt al een aantal jaren het shirt van 
Kloetinge. Hĳ begon zĳn ‘voetballoopbaan’ bĳ buurman 
SSV’65. Ook deed hĳ in het verleden nog een andere sport. 
“Judo. Maar daar vond ik niet veel aan. Toen mĳn broer 
Roy (voormalig jeugdtrainer bĳ onze vereniging, red) ging 
voetballen, vond ik dat veel leuker en ben ik geswitcht.” 
Glenn vertoonde zĳn kunsten de voorbĳe jaren in de verdedi-
ging. Nog niet zo lang geleden schoof hĳ een linie op. Op de 
‘nummer 8-positie’ voelt hĳ zich prettig. “Je moet goed om je 
heen kĳken en poortjes zoeken. Ik ben fysiek sterk, heb een 
groot loopvermogen en zoek graag de diepte.”
In de toekomst hoopt de Goesenaar de stap te maken naar 
een eerste elftal. ,,Ik wil bĳ de senioren op een zo hoog 
mogelĳk niveau gaan voetballen.”

Huub Wolters komt sinds dit seizoen uit voor Kloetin-
ge 2. Hĳ heeft al eens meegetraind met de hoofdmacht. De 
overstap maken naar het vlaggenschip is dan ook zĳn doel. 
Als dat lukt, treedt hĳ in de voetsporen van zĳn vader Gé. 
Hĳ droeg jaren geleden het shirt van Kloetinge. Gé speelde 
destĳds samen met onder meer Diederik Hiensch, Leo Slabbe-
koorn en André Schillemans.
Als eerstejaars E-pupil (nu JO11) was Huub middenvelder. 
“Sinds de E1 speel ik links- of rechtsback. Ik kan verdedigend 
goed uit de voeten. Ik kan een man uitschakelen, zorg voor 
rust in het spel, heb een hard schot en ben tweebenig.” 
De rechtspoot woonde het gros van zĳn leven in ’s-Heer 
Abtskerke. Tegenwoordig woont hĳ in Goes. Sinds de Ministars 
voetbalt hĳ bĳ Kloetinge. “Mĳn vader zei: je moet naar Kloe-
tinge gaan, want daar hebben ze een goede jeugdopleiding.” 
Huub heeft het prima naar zĳn zin bĳ Kloetinge 2. “Het team 
bestaat dit jaar maar uit ongeveer zes man. We worden aan-
gevuld met spelers van het eerste, dat over meer dan twintig 
spelers beschikt. Het is erg gezellig onderling.”
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Team 
JO19-1
Positie
Controlerende
middenvelder
Woonplaats
Kloetinge
School
CIOS

GLENN WEESEPOEL (18)

Eerste Helft - 2018

HUUB WOLTERS (19)

Team
Kloetinge 2

Positie
Rechtsback

Woonplaats

Goes
School
CIOS
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Finn Murre was vier jaar oud toen hĳ begon met 
voetballen. Hĳ zette zĳn eerste stappen als voetballer 
bĳ Yerseke, waar hĳ woont. “Heel mĳn familie voetbalt”, 
relativeert Finn zĳn keuze voor de balsport. Ook broer 
Eys speelde tot vorig seizoen in de jeugd bĳ Kloetinge. Hĳ 
maakt momenteel deel uit van de selectie van Yerseke 1, 
waar Kloetingenaar Alexander van Keulen trainer is.
Finn is doelverdediger. “Omdat ik niet kan voetballen”, 
lacht hĳ. De jongeling weet waar zĳn kwaliteiten liggen. 
“Ik ben sterk in de lucht en goed in één-op-één.” De 
Yersekenaar heeft het naar zĳn zin bĳ Kloetinge. “In ons 
team zitten veel eerstejaars die vorig jaar kampioen zĳn 
geworden met JO15-1.”
De staf van JO17-1 bestaat onder meer uit trainer Diederik 
Hiensch en assistent-trainer John Mol. Over John wil Finn 
wel wat kwĳt. “Hĳ is een goede assistent, aangezien hĳ 
oorspronkelĳk ook uit Yerseke komt”, grapt de ambitieuze 
doelman. De ambitie van Finn reikt ver: “Het eerste halen 
bĳ Kloetinge, Goes of Hoek.” 

Youri Meulman vertoont in het weekend zĳn 
kunsten bĳ JO17-6. Als linksbuiten of spits probeert hĳ 
gevaar te stichten in het vĳandelĳke strafschopgebied. 
Op de linksbuitenpositie speelt hĳ al sinds de F-pupillen 
(tegenwoordig JO9). Daar ligt dan ook zĳn kracht. “Ik 
probeer snelheid te maken aan de zĳlĳn en de bal voor te 
geven.”
Van huis uit werd Yuri gestimuleerd om te sporten. “Ik 
moest een sport kiezen. Mĳn vrienden zaten al op voetbal, 
dus de keuze was makkelĳk gemaakt.” Bĳ de jongeling 
staat plezier voorop. “Het is gezellig op trainingen. Maar 
tĳdens wedstrĳden zĳn we fanatiek. We willen graag 
winnen.”
De linksbuiten studeert momenteel aan het Zoomvliet 
College in Bergen op Zoom. Hĳ doet daar de koksoplei-
ding. “In de toekomst lukt het waarschĳnlĳk niet meer om 
te trainen.” Wel wil hĳ blĳven voetballen. “Een team als 
Kloetinge 7 vind ik echt gaaf. Als het maar gezellig is!”

YOURI MEULMAN (16)

Team
JO17-6

Positie

Spits of linksbuiten

Woonplaats

Goes
School

Zoomvliet

Bergen op Zoom

FINN MURRE (15)

Team 
JO17-1
Positie
Doelman
Woonplaats
Yerseke
School
Ostrea Lyceum
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Jolanda
van der

Velden

Voetbalmoeder

Jolanda met zoon Wouter en dochter Sophie

Jolanda van der Velden (44) blikt kort terug op haar periode als hockeyster
bĳ hockeyclub Etten-Leur. “Ik ben van nature erg doelgericht en dat uitte zich 

ook binnen de lĳnen. Resultaat stond hoog in mĳn vaandel. Ik was ook behoorlĳk 
snel”. Om er direct lachend aan toe te voegen: “Toen nog wel…..”
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Rustiger
Dochter Sophie verdedigt het doel van MO11-1. “Sophie speelde 
eerst in de aanval en sinds ze keept ben ik rustiger langs de lĳn. 
Niet dat ik eerst alles bĳ elkaar schreeuwde, maar haar huidige 
positie geeft minder spanning. Natuurlĳk hoop ik altĳd dat ze 
zoveel mogelĳk ballen tegenhoudt.” Dat Sophie vorderingen 
maakt juicht Jolanda alleen maar toe. “Ze krĳgt ook keeperstrai-
ning. Dat heeft de club prima geregeld.”
Jolanda, Human Resource Manager bĳ Schipper-Groep, ziet 
verschil tussen voetbalwedstrĳden van jongens en meisjes. “Bĳ 
Wouter (JO19-4) gaat het er soms stevig aan toe. Ik vind dat de 
duels harder zĳn geworden. Wat me verder opvalt: er is weinig 
ruimte voor verdraagzaamheid.”

Te korte lontjes dus
“Ja, ook buiten de lĳnen is daar regelmatig sprake van.”

Metafoor
Binnen het gezin van Jolanda en haar partner Pieter is het een 
vanzelfsprekendheid dat er wekelĳks twee keer getraind wordt. 
“Het bestaat niet dat je afzegt. Pieter en ik stimuleren het 
sporten. Wouter en Sophie doen het enorm graag. Teamsport is 
belangrĳk voor hun ontwikkeling. Leren delen, samen resultaat 
halen en weten wat het is om samen te werken. Ik vind het mooi 
om te zien dat Wouter vanuit de verdediging zĳn teamgenoten 
aanstuurt. Er is acceptatie. Je hebt elkaar tenslotte nodig in het 
veld. Je moet een team zĳn. Ik gebruik het vaak in mĳn werk als 
metafoor.”

Dribbelen
De door de KNVB geïntroduceerde nieuwe wedstrĳdvormen voor 
pupillen kunnen Jolanda nog niet bekoren. “Er worden meerdere 
pauzes ingelast. Dat komt het plezier niet ten goede. Ik begrĳp 
dat kinderen in kleine ruimtes meer balcontact hebben maar het 

“Als aanvaller had ik altijd het idee
meer invloed op een uitslag te hebben
dan verdedigers”

is toch even wennen.” Ze noemt een 
voorbeeld: “Dribbelen als de bal uit is 
geweest, is nieuw.”

Trainers
Jolanda ervaart dat het vinden van 
trainers en vrĳwilligers binnen een 
grote vereniging als Kloetinge een 
hele klus is. Toch wil ze een kantte-
kening plaatsen. “Geef ook de lagere 
jeugdteams voldoende aandacht. 
Voor ouders blĳft het lastig om 
training te geven aan een team als zĳ 
geen trainerscursus hebben gevolgd. 
Daarom ben ik blĳ dat Sophie nu met 
Peter Bot en Camiel Bosman twee 
trainers heeft. Je ziet dat de kinderen 
zich direct beter ontwikkelen.”

Troonrede
In de laatste troonrede van Koning 
Willem Alexander refereerde onze 
vorst aan de Nederlandse samenle-
ving. Zĳne Hoogheid vroeg zich af of 
‘we’ in Nederland wel voldoende met 
elkaar en niet te veel naast elkaar 
leven. Jolanda heeft in Zeeland de 
ervaring opgedaan dat er nog wel 
naar elkaar wordt omgezien.
“Dat is ook één van de redenen dat 
ik Zeeland in mĳn hart sluit.” Voor 
Jolanda geen heimwee naar Brabant. 
Ook al brandt daar, volgens Guus 
Meeuwis, nog licht.

Jolanda is met grote regelmaat op het Wesselopark te vinden. Het geeft haar 
energie. Zoon Wouter (18) en dochter Sophie (10) verdedigen de kleuren van onze 
club en daar is Jolanda bĳzonder over te spreken. “Kloetinge is een serieuze club. 

De vereniging doet er alles aan om iedereen zoveel als mogelĳk te laten groeien als 
voetballer of keeper. De sfeer is erg gemoedelĳk. In Brabant bestaat vaak het beeld 
dat Zeeuwen stug en minder toegankelĳk zĳn. Dat zĳn ze niet. Ze laten misschien niet 
meteen het achterste van hun tong zien.”
Jolanda voelt zich, als geboren Brabantse, spreekwoordelĳk als een vis in het (Zeeuwse) 
water. Op haar 22e lokte de liefde haar naar Zeeland. “De weidsheid en het water geven 
me een gevoel van rust. De Zeeuwse cultuur spreekt me erg aan.”
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de Bult

lunchcafé &     brasserie

de Bult

lunchcafé &     brasserie
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lunchcafé &     brasserie

sligro.nl

De avond werd mede mogelijk gemaakt door deze sponsoren:

Terugblik
Het was wederom een groot succes. De presentatieavond van onze 
eerste selectie, voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen.
In de sfeervolle showroom van Automotions Volvo gaven ruim 250 
gasten acte de présence. 
De avond werd gepresenteerd door Jan Jaap Corré. Roompot wiel-
renner Nick van der Lĳke vertelde over zĳn Europese titel achter de 
derny. Hoe zo’n derny eruit ziet demonstreerde oud-prof wielrenner 
Vital Timmermans die op zĳn derny de zaal in reed. Er waren inter-
views met hoofdtrainer Marcel Lourens en een aantal selectiespelers. 
Ronald Zuĳdwegt werd gepresenteerd als de nieuwe trainer van ons 
tweede elftal.
Burgemeester Margot Mulder maakte voor het eerst kennis met
onze vereniging en zangeres Isabel verzorgde de muzikale omlĳsting.
Verder verraste Sligro-manager Lennart de Loo�, BCK-voorzitter
John Heĳnsdĳk met een cheque van € 3.000,-. Jong-Fanatics
woordvoerder Bas lichtte zĳn liefde voor de club toe en cabaretier 
Maikel Harte kreeg veelvuldig de lachers op zĳn hand. Hĳ gaf het 
publiek enkele tips voor na een avondje stappen en was erg duidelĳk 
toen het over onze vereniging ging. “Kloetinge kende ik eigenlĳk
alleen van Emergis”.

De organisatie kan met trots terugkĳken op een prachtige en zeer 
geslaagde avond, mede mogelĳk gemaakt door de inzet en bĳdrage 
van een aantal sponsors.

Geslaagde presentatieavond bij Automotions
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Geslaagde presentatieavond bij Automotions
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 OLIE & DE JONGE
A D V O C A T E N

 

Goede raad
op onder meer de volgende rechtsgebieden:

- contractenrecht
- familierecht
- strafrecht
- letselschade
- faillissementsrecht
- agrarischrecht
- burenrecht
- aansprakelijkheidsrecht
- arbeidsrecht
- verzekeringsrecht
- incasso van geldvorderingen
- huurrecht
- bouwrecht
- recht m.b.t. onroerende zaken

 Frans den Hollanderlaan 25 - Goes Telefoon: 0113 - 22 11 00
Postbus 342 - 4460 AS Goes Fax: 0113 - 22 11 20
www.oliedejonge.nl E-mail: info@oliedejonge.nl

dan merk je het verschil
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“Engelsen beleven
het voetbal intenser”

De resultaten van Newcastle United 
mogen dan de laatste jaren tegen-
vallen, op de steun van Guido van de 
Velde kan de club uit het Noorden van 
Engeland altĳd blĳven rekenen. “Ik 
zag zo’n 25 jaar geleden een keer een 
wedstrĳd van Newcastle op televisie. 
De zwart-wit gestreepte shirts in 
combinatie met het uitzinnige publiek 
greep me meteen en het heeft me niet 
meer losgelaten.”

Virus
De trainer van Kloetinge MO11-2 heeft een jaar of vĳftien geleden voor het eerst 
een wedstrĳd bezocht in Newcastle. “Toen keepte John Karelse er. Dat was een 
onvergetelĳk weekend. Het publiek, de sfeer, de passie, de strĳd en de liefde 
voor hun cluppie heeft van mĳ een levenslange fan gemaakt. Besmet met het 
Newcastle-virus. Ik ben er nu een aantal keren geweest en ik ga in april 2019 voor 
het eerst met mĳn gezin daar kĳken.”

Owen
De voorliefde voor het Engelse voetbal gaat zo ver dat Guido zĳn zoon Owen 
(spelend in JO12-3) vernoemd heeft naar Michael Owen, voormalig aanvaller van 
Manchester United, Liverpool en Newcastle United. Goed voor meer dan tachtig 
interlands. “Mĳn vrouw Marcia en ik vonden dat altĳd een leuke naam en het 
mooie is dat hĳ ook nog bĳ Newcastle heeft gevoetbald toen mĳn zoon Owen 
nog erg klein was. Michael Owen heeft onze trouwkaart nog gesigneerd. Die 
hangt bĳ ons thuis aan de muur.” 

Genieten
Guido is bĳ onze vereniging dit seizoen trainer van MO11-2 waarin zĳn dochtertje 
Caitlin (8 jaar) acteert. “Ik vind het trainen van de jongste kids het leukst. Ze zĳn 
zo enthousiast en puur. Zĳ hebben nog echt plezier en bovendien kan je ze echt 
veel leren. Die meiden zĳn al zoveel beter geworden de afgelopen maanden. 
Daar geniet ik echt van.”
Guido zal zĳn passie en liefde voor het spelletje ongetwĳfeld overbrengen op zĳn 
pupillen. Naar Engelse begrippen, nemen we aan!

blijft levenslang fan van Newcastle United

Jeugdtrainer

GUIDO VELDE
VAN DE

John Karelse, trainer van VC Vlissingen, verdedigde 
van 1999 tot 2003 het doel van Newcastle United

Michael Owen
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Guido met dochter Caitlin en zoon Owen
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Wouter: “Kleuters en peuters maken 
op een gestructureerde manier kennis 
met een bal. De nadruk ligt op spel en 
plezier. Daarnaast doen ze lichaams-
ervaring op. Waar zitten je armen en 
benen? Voor deze kleintjes is het heel 
belangrĳk dat ze het samen met een 
ouder doen. Ze acteren in een veilige 
omgeving.”    
Wouter is van mening dat Voetjebal 
een opmaat is naar het pupillenvoet-
bal. “Kinderen leren nu al hun angst 
te overwinnen. Daar doen ze hun 

voordeel mee bĳ de overgang naar 
een voetbalvereniging.” De social 
worker ziet nog meer voordelen bĳ 
Voetjebal. “Voor de band met je 
kind is het geweldig. Dat ouder-kind 
moment is van onschatbare waarde.” 
 
Meer dan voetbal
Spelenderwĳs verbeteren kinderen 
hun motoriek en coördinatie. Ze 
schoppen niet alleen tegen een bal. 
Ze leren kleuren benoemen, symbolen 
herkennen en samen tellen. Het 

materiaal is speciaal ontworpen voor 
kinderen en stimuleert de behendig-
heid en balans. 
Wouter: “Ik geniet enorm van de 
explosiviteit van de kinderen. Ik vind 
het mooi om te horen dat ze thuis of 
elders vertellen dat ze op Voetjebal 
zitten. Na de eerste training kwam 
een jongetje huilend naar me toe. Hĳ 
wilde langer blĳven. Dat geeft me een 
goed gevoel. Een teken dat hĳ het 
naar zĳn zin heeft.”
De peuters krĳgen voortdurend advies 

Eerste kennismaking met voetjebal Kloetinge

“Geef me een high five.” De stem van Wouter 
Duvekot (23) galmt op een zaterdagmorgen in 
september door de gymzaal op het Wesselopark. 
Triomfantelĳk lopen peuters van 2, 3 en 4 jaar oud 
naar de trainer toe. De klappende kleine handjes 
doen de gymzaal nog niet direct op haar grond-
vesten trillen, maar het gebaar is veelzeggend. De 
beloning voor een goed uitgevoerde oefening. 

Voetjebal,
wat is dat
precies?

Voetjebal,
wat is dat
precies

Spelenderwĳs verbeteren kinderen hun motoriek en coördinatie Wouter Duvekot geniet van de explosiviteit van de kleintjes
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van de oud-speler van Kloetinge 1.
De enthousiaste trainer heeft onder 
de ouders voldoende ‘assistenten’. Ver-
schillende vaders die in het verleden 
voor onze club speelden, vinden nog 
altĳd de weg naar het Wesselopark. 
Wouter de Craene, Jan Baaĳens, Yves 
Nyemb en ook de aanvoerder van ons 
vlaggenschip - Jaap Esser - hebben 
allen ‘koren te velde’ en juichen het 
toe dat kinderen op zo’n jonge leeftĳd 
in aanraking komen met voetbal. 
Ook Robert, één van onze Kloe-
tinge-sponsoren, is deze zaterdag 
aanwezig. Marieke, de moeder van 
Jesse, heeft geen voetbalachtergrond 
maar geniet enorm van het plezier 
van haar telg. “Ik vind het fĳn om zelf 
met Jesse bezig te zĳn in de zaal.” 
De kleine Jesse dribbelt met de bal de 
hal door en speelt zĳn moeder aan. 
Als een volleerd technicus legt ze de 
bal met de onderkant van haar voet 
in één beweging stil. “Vorige week 
geleerd”, zo klinkt het vol trots.

Toekomst
Voorzitter Jan Kees de Bruine is 
op deze zaterdagmorgen, net als 
enkele opa’s en oma’s, aandachtig 

De jeugd heeft de toekomst

FO
TO

 R
O

N
 Q

U
IN

TE
N

toeschouwer. “Voetjebal is een goede aanvulling. Het is prachtig om te zien 
hoe enthousiast de kinderen zĳn. Ouders doen eigenlĳk nu al vrĳwilligerswerk. 
Op het moment dat deze kinderen doorstromen naar de vereniging kunnen we 
daar ons voordeel mee doen. Het mes snĳdt zodoende aan twee kanten.”

Applaus voor jezelf
Terug naar de gymzaal: muziek en dans zĳn een terugkerend onderdeel bĳ 
Voetjebal. De kinderstemmetjes benaderen het niveau van nachtegaaltjes. De 
beleving is aanstekelĳk. De basstemmen van de papa’s zorgen voor variatie. 
Wouter: “We mogen natuurlĳk niet vergeten dat scoren bĳ Voetjebal belangrĳk 
is. Daar hoort juichen bĳ!” 
Dit onderdeel hebben de peuters snel onder de knie. Na weer een doelpunt 
gaan de handjes de lucht in. De ouders doen enthousiast mee. “Hartstikke goed 
en applaus voor jezelf”, schreeuwt Wouter de succesvolle schutters toe. Voetje-
bal: een pure beleving voor ouder en kind.
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de bal is rond
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Istvan Bakx (32) en Julius Bliek (24) 
hebben het Wesselopark verruild voor 
de Adelaarshorst aan de welbekende 
Vetkampstraat. En als je dan in het 
bekertoernooi een wedstrĳd in de 
Johan Cruĳ¨ ArenA loot, is er bĳ vv 
Kloetinge reden genoeg om eens te 
gaan kĳken.

‘Kowet’
Na een voorbereiding van toch wel 
een paar weken was het 31 oktober 
zover. Een volle bus van vv Kloetinge 
vertrok richting Amsterdam en 
mocht plaatsnemen in het uitvak 
bĳ de supporters van ´Kowet.´ Op 
de heenweg moest er een omweg 
gemaakt worden om aan te sluiten 
bĳ de buscombi van de supporters uit 
Deventer. 
Toen de bussen elkaar ontmoetten 
op de parkeerplaats langs de snelweg 
zorgde dat voor mooie taferelen. 
Vlaggen, fakkels, rook, kosten noch 
moeite werden gespaard vanuit 

Kloetinge om er een mooie dag van 
te maken. Onder politiebegeleiding 
sloten we aan bĳ de bussen van ´de 
Eagles´ en waren we binnen no-time 
in Amsterdam. 
Over de wedstrĳd kunnen we kort 
zĳn: kansloos. De Eagles verloren met 
3-0 en hebben geen uitgespeelde kans 
gehad. Dat mocht voor de supporters 
de pret niet drukken. Negentig 
minuten lang werden de spelers aan-
gemoedigd. Istvan en Julius hebben 
allebei minuten gemaakt en na afloop 
bedankten de spelers het uitvak. 

Het komt weleens voor dat een oud-speler van Kloetinge het profvoetbal 
haalt. Meestal vinden ze hun geluk bĳ clubs in de buurt, zoals NAC Breda 
of FC Dordrecht. Dit jaar is dat net iets anders. Dit seizoen vinden we bĳ Go 
Ahead Eagles uit Deventer niet één, maar twee oud-spelers van Kloetinge. 

Istvan en Julius kwamen samen terug voor 
een speciaal bedankje voor de supporters 
uit Kloetinge, die rond 02:00 uur weer op 
het Wesselopark aankwamen. 
Als club mogen we trots zĳn op deze 
jongens die het betaald voetbal gehaald 
hebben en dit seizoen mooie dingen 
beleven met hun club! Joep Zoeteweĳ 
heeft de organisatie voor zĳn rekening 
genomen. Sponsoren als Eeterĳ-spelerĳ 
Vierlinden, Sligro en Bakkerĳ Bliek hebben 
ervoor gezorgd dat we onderweg en in 
het uitvak niets tekort kwamen. 
Namens Kloetinge Fanatics, bedankt!

Onder politiebegeleiding
naar Amsterdam

Bliek, Bakx
en bolussen

Onder politiebegeleidingOnder politiebegeleiding
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Yannick Sohilait

Istvan Bakx en Julius Bliek bedanken hun 
meegereisde supporters

Ajax keeper Kostas Lamprou  is net iets eerder bĳ
de bal dan de ingevallen Julius Bliek



32 Eerste Helft - 2018

Tweebenig
Wilbert vond zĳn sterkste punt als 
speler zĳn inzicht. Ook had hĳ een 
aardige trap. “Ik was niet de snelste. 
Maar als je spelinzicht hebt, kun je dat 
compenseren. Bĳ Rowan zie je ook 
al dat hĳ - voor zover je dat op deze 
leeftĳd kunt zien - veel gevoel heeft 
voor positie kiezen. Rowan is een stuk 
sneller en technischer dan ik. En ik ben 
rechts en hĳ links.” 
Rowan onderbreekt zĳn vader snel. 
“Nee hoor, ik ben tweebenig.” Wilbert: 
“Dat trainen we vaak genoeg hè. In-
zicht is eigenlĳk onze enige gelĳkenis.” 
Op de vraag wie beter is, antwoordt 
Rowan zonder enige twĳfel: “Ikke.” 
Waarom weet de speler van JO9-1 
eigenlĳk niet: “Het is gewoon zo.”

Op het grasveldje voor hun huis spelen vader en zoon weleens één tegen één. Wie 
wint deze partĳtjes het vaakst? De vraag stellen aan Rowan is hem eigenlĳk al 
beantwoorden. “Ikke!”

Amsterdam of Rotterdam
Naarmate Rowan ouder wordt, gaat het thuis steeds vaker over voetbal. Er wordt 
uiteraard ook wel eens samen voetbal gekeken. Rowan vertelt dat ze laatst naar 
Feyenoord-PEC Zwolle zĳn geweest, iets wat gevoelig ligt bĳ papa. Hĳ is namelĳk 
voor Ajax. Als Wilbert vertelt dat hĳ in Rotterdam heeft gestudeerd, haakt Rowan 
snel in: “Ik ben blĳ dat je niet Amsterdam zegt, want Rotterdam heeft natuurlĳk 
een veel betere club.” 
Wilbert: “Zo gaat dat dus wel eens thuis.” Illona, de zus van Rowan, is turnster. Ze 
is supporter van PSV. “Maar zĳ heeft er natuurlĳk geen verstand van”, besluiten 
vader en zoon.

Juichen
Rowan maakt regelmatig goals in de competitie. “Meestal één of twee per wed-
strĳd. Uhhh…. Soms ook vĳf.” Wilbert schiet in de lach. Rowan reageert direct: “Ja 
echt!” Wilbert lacht: “Ja, hĳ heeft gelĳk.” 

Vaders & zonen

Wilbert & Rowan Kusse

Wilbert Kusse was het 
grootste deel van zĳn 
voetbalcarrière verdediger 
bĳ Arnemuiden. Ook heeft 
hĳ een tĳdje in de jeugd 
van Middelburg gespeeld. 
Momenteel traint Wilbert 
zĳn zoontje Rowan bĳ
Kloetinge JO9-1.
Het tweetal is één van de 
vele vader-zoon combina-
ties binnen onze club.

Job Zwamborn

“Inzicht is
eigenlijk onze
enige gelijkenis” 
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Na zo’n goal is het altĳd armen wĳd 
en als het dolle zigzaggend over het 
veld rennen: zĳn befaamde vliegtuig 
celebration. Wilbert: “Ze mogen best 
gek juichen, ze zĳn jong. Scoren 
is belangrĳk, dus dat mag gevierd 
worden.” Rowan voegt nog even snel 
een oneliner toe: “Zonder bal kun je 
niet winnen en dus ook niet scoren.” 
De standen van Onder 9 worden niet 
meer bĳgehouden door de KNVB. 
Wilbert houdt nog altĳd een beetje de 
stand bĳ. “Winst of verlies is belangrĳk 
voor de jongens, maar na het douchen 
is de knop gauw om en zĳn ze het 
vergeten.” Rowan: “Als je niet wint, ben 
je soms teleurgesteld en als je wint, 
ben je meestal heel blĳ.” 
Wilbert: “Teleurgesteld zĳn hoort erbĳ, 

maar als je er alles aan hebt gedaan 
om te winnen is het niet zo erg om te 
verliezen.” Rowan: “Op den duur ben je 
gewoon op en dan kun je niet meer.”

Fanatisme
Wilbert is vanaf de Ministars trainer 
van Rowan. Trainer zĳn van je eigen 
zoon kan wel eens lastig zĳn, merkt 
Wilbert. “Ik ben redelĳk fanatiek en dat 
fanatisme vraag ik in principe ook van 
de spelertjes.” Rowan: “Papa is soms 
wel iets té streng.” 
Wilbert: “Streng zĳn is soms nodig. 
Ik vind het wel eens lastig om ouder 
én trainer te zĳn. Ik merk dat ik na de 
training af en toe tegen Rowan zei dat 
hĳ zus of zo had moeten doen. Dit 
botste wel eens. Uiteindelĳk hebben we 

besloten om tĳdens de training over 
voetbal te praten en thuis over andere 
dingen.” 
Het belangrĳkste aan het trainerschap 
vindt Wilbert het plezier dat de 
kinderen hebben en de ontwikkelingen 
die ze doormaken. Om dit plezier te 
stimuleren, en het een beetje luchtig 
te houden, wordt er aan het begin van 
de donderdagtraining een competitie 
hooghouden georganiseerd. 
Rowan staat bovenaan. “Mĳn record is 
zestien. Eigenlĳk hoger, want op het 
schoolplein had ik achttien.” Wilbert: 
“We moeten streng zĳn hè. De trainer 
moet het wel zien.” Het doel is dat 
iedereen uit het team voor de kerstperi-
ode één keer de tien heeft gehaald. Een 
mooi streven voor de jonge jongens.” 

“Uiteindelijk hebben we besloten om tijdens de training 
over voetbal te praten en thuis over andere dingen” 
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Roan is regelmatig trefzeker bĳ JO9-1

Wilbert: “Streng zĳn is
soms nodig”  
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rabobank.nl/financiele-check

De Rabo Financiële Check helpt u inzicht te krijgen in uw financiële situatie.  In een

paar stappen weet u wat voor u belangrijke aandachtspunten zijn en wat u daaraan

kunt doen. 

Bekijk welke zaken om uw aandacht vragen

even de bezem
door uw
bankzaken. 

Met de Rabo
Financiële

Check



35Eerste Helft - 2018

Er klinkt gejuich en applaus vanaf het grasveldje 
tussen de kantine en het hoofdveld in. En dat 
terwĳl het rust is bĳ ons eerste elftal. Het pupillen-
team van de week schiet ballen op een prachtig 
doek van vĳf bĳ twee meter. De penaltybokaal is 
voor het Pupillenteam van de Week het absolute 
hoogtepunt van de middag. 

Als Kloetinge 1 thuis speelt, wordt een jeugdteam 
extra in het zonnetje gezet. Het pupillenteam 
wordt getrakteerd op een lekkernĳ en mag met 
hun ‘helden’ mee het veld op. Dit initiatief betreft 
een samenwerking tussen de jeugdcommissie en 
Kloetinge Fanatics. Om deze activiteit te kunnen 
blĳven uitvoeren, zĳn extra vrĳwilligers meer dan 
welkom. Meld je aan en bezorg onze jeugdleden 
een onvergetelĳke middag!

terwĳl het rust is bĳ ons eerste elftal. Het pupillen-

JO9-2 won vorig seizoen de penaltybokaal en nam de wisselbeker in ontvangst
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Juichende
jeugdleden!
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Op een herfstige vrĳdagavond zit ik met vier leden van de familie Van Popering uit Kortgene in een kleed-
kamer op het Wesselopark. Zo guur als het buiten is, zo warm is het binnen. Het viertal vult de ruimte met 
hun liefde voor het spel in het algemeen en damesvoetbal in het bĳzonder. Ook voor JO19-speler Wouter 
geldt dit. De familie eet, droomt en ademt voetbal.

Wouter is de reden dat tweelingzussen Renate en Esther ook bĳ Kloetinge 
spelen. En dat Jeroen als vader, trainer en chau¨eur mee zou gaan, was voor 
iedereen duidelĳk. Wouter is drie jaar geleden overgekomen van Colĳnsplaatse 
Boys. “Ik wilde op een hoger niveau spelen, er hard voor werken en voetbal 
serieus benaderen.”
In het team van Willy Lund speelt Wouter op ‘6’, als verdedigende middenvel-
der. Een blessure gooide aan het begin van het seizoen roet in het eten, dus 
pendelt hĳ nog veel tussen de bank en de basis. Daar gaat wat Wouter betreft 
snel verandering in komen. 
Als tweedejaars JO19-speler doet Wouter wel eens mee met Kloetinge 2.
Toch wordt er verder weinig gesproken over de naderende overstap naar de se-
nioren. Wouter: “Dat is eigenlĳk best vreemd. Kloetinge is een club die bekend 
staat om haar jeugdopleiding. Dat is wat mĳ betreft een verbeterpuntje.”

Goede naam
De zusjes zĳn gedreven voetbalsters. Vandaar dat ook zĳ de overstap maakten 
naar Kloetinge. “Alles is hier goed geregeld, qua kleding, trainers enzovoorts. 
De club heeft een goede naam. Het is leuk om te vertellen dat je bĳ vv Kloetin-

ge voetbalt.” 
Wat wel beter kan, is de aandacht 
voor de meidenteams. “Wĳ moeten 
altĳd op het achterste veld trainen 
en mogen nooit in de nieuwste 
kleedkamers omkleden. Dat vinden 
we jammer. Ook fluit nooit een 
verenigingsscheidsrechter onze 
wedstrĳden.” 
Renate begon een paar jaar geleden 
met voetballen bĳ Colĳnsplaatse 
Boys. Esther trainde altĳd mee. Het 
was vanzelfsprekend dat ook zĳ ging 
voetballen.
Renate speelt rechterspits bĳ MO17-2 
en haar zes minuten oudere zus 
speelt op ‘10’. Vader Jeroen is trainer, 
samen met Danny Hĳdra.

Familie Van Popering: groen-witte Peelanders

Links Renate en rechts haar tweelingzus Esther

Bas Schuitert
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Plezier
Jeroen ziet duidelĳk verschil in 
beleving tussen jongens- en meiden-
voetbal. “Bĳ meisjes is het sociale 
aspect en plezier veel belangrĳker dan 
bĳ jongens. Niet dat de meiden niet 
fanatiek zĳn, maar vriendschap speelt 
een grotere rol.
Wĳ organiseren buitenom trainingen 
en wedstrĳden regelmatig een eigen 
activiteit.” 
Het team heeft een keer een foto-
shoot gedaan. “Hier hebben we een 
mooie kalender aan overgehouden.” 
De lĳst met activiteiten begint aardig 
lang te worden: klimwand beklimmen, 
midgetgolfen en freeriden op de fiets 
in Oostkapelle. “En vanzelfsprekend 

hebben we een wedstrĳd van het 
Nederlands damesteam bezocht. Dat 
zĳn echt heel gezellige dagen.”
Jeroen is altĳd bezig om het voor de 
meiden zo leuk mogelĳk te maken. 
Zo organiseert hĳ in de komende 
winterstop een toernooi en is er op 
15 juni aanstaande het eerste meisjes-
toernooi op het Wesselopark. 
Helaas worden er nog wel eens 
wedstrĳden afgelast omdat ploegen 
soms te weinig speelsters hebben. 
“Daarom heb ik een Whatsappgroep 
gemaakt met alle meidenteams uit 
de regio. Het verzamelen van die 
telefoonnummers was een flinke klus, 
maar het levert wel wat op.” De app 
toont z’n waarde. “Laatst konden we 

op het laatste moment toch nog een 
oefenwedstrĳd spelen in Middelhar-
nis.”

Talloze plannen
En zo gaat het gesprek gezellig door. 
Deze mensen weten goed wat ze wil-
len als het om voetbal gaat. De kinde-
ren zĳn fanatiek en in het hoofd van 
Jeroen huizen nog talloze plannen om 
het meisjesvoetbal binnen onze club 
nog leuker te maken. Voetbal is in dit 
gezin zo belangrĳk dat er sinds het 
WK 2014 een beamer aan het plafond 
hangt om voetbalwedstrĳden op de 
beste manier te kunnen bekĳken. Dat 
zegt genoeg lĳkt me.

Familie Van Popering: groen-witte Peelanders
Vlnr: vader, trainer en chau¨eur Jeroen, Wouter, Renate en Esther van Popering FOTO RON QUINTEN
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“Even warm worden.” Daan Esser loopt naar de crosstrainer in de oefenruimte 
van fysiotherapie De Clavers. Onderweg grist hĳ een taaitaaipop uit een zakje. 
Al kauwend brengt hĳ de loopplanken in beweging. Met zĳn armen bedient 
hĳ de hendels. Hĳ begint vast rustig, zou je denken. Maar nee, het tempo zit 
er direct goed in. “Rustig beginnen is niet iets dat bĳ mĳ past. Standje ‘rustig’ 
staat er ook niet op”, klinkt het lachend.

Kapot
Stĳn Sprinkhuizen van fysiotherapiepraktĳk De Clavers begeleidt Daan bĳ zĳn 
revalidatietraject. “Daan kende vanaf het begin totaal geen angst. Hĳ is een 
jongen die heel gedisciplineerd aan zĳn herstel werkt. Hĳ is er altĳd, traint extra 
voor zichzelf en verzaakt nooit. Voor een sportfysiotherapeut is het geweldig 
om met hem te werken.” Wie denkt dat Daan regelmatig wordt gespaard 
tĳdens de sessies, heeft het mis. “Ik kom vaak lachend binnen en ga kapot de 
deur uit”, aldus de routiner. 
De aanvallend ingestelde telg van de familie Esser gaat op dinsdag- en donder-
dagavond het veld op. “Ik train afzonderlĳk van de groep. Het is fĳn om weer 
met een bal bezig te zĳn. Ik krĳg weer het gevoel erbĳ te horen. Alleen trainen 
voelt vaak eenzaam. Die eenzaamheid is mĳn grootste tegenstander.” 
Samen met Stĳn wordt stapsgewĳs toegewerkt naar groepstrainingen. “Met de 
jongens trainen op het veld geeft extra voldoening”, aldus de sportfysiothera-
peut. “Vroeger voetbalde ik graag. Dat ik nu met zulke talentvolle jongens mag 
werken, vind ik erg leuk.”

Groepspraktĳk voor fysiothera-
pie De Clavers werkt samen met 
de sportkliniek in het ADRZ. Hier 
kunnen sporters terecht voor 
blessures of juist voor preventie. 
Samen werken we aan de best 
mogelĳke sportmedische zorg 
voor sporters uit de regio. Voor 
meer informatie zie: www.cla-
vers.nl.
Leden van vv Kloetinge kunnen 
gebruik maken van het weke-
lĳkse gratis spreekuur (19:30 tot 
20:00 uur).

 
Lowlands
De zaterdagen vallen Daan zwaar. “Ik 
ben een echte liefhebber, voetballen 
vind ik het leukste wat er is. Langs de 
lĳn ben je machteloos. Als het niet 
loopt, wil je een bĳdrage leveren. 
Al besef ik dat mĳn bĳdrage geen 
garantie voor succes is. Ondanks dat 
ik met sprongen vooruit ga, blĳft 
het lastig om op zaterdag naar mĳn 
ploeggenoten te kĳken.”
Stĳn heeft bewondering voor de 
wĳze waarop Daan aan zĳn herstel 
werkt. Binnen zo’n hersteltraject 
heeft iedereen weleens een zwak 
momentje, zou je denken. “Daan niet 
hoor”, vervolgt Stĳn. “Na vier dagen 
Lowlands stonden wĳ maandagmid-
dag gewoon buiten bĳ onze praktĳk 
te trainen. En we hebben natuurlĳk 
vol gas gegeven.”
 
Winterstop
De verwachting is dat Daan na de 
winterstop weer aansluit bĳ zĳn team-
genoten. Stĳn: “Conditioneel is er nog 
veel te winnen. De trainingen worden 
straks nog meer voetbalspecifiek.” 
De voorhoedespeler kĳkt uit naar 
zĳn rentree begin 2019 met maar één 
doel: “Sterker terugkomen dan ooit.”

Fysiotherapie De Clavers

“Deze revalidatie
is mijn belangrijkste wedstrijd”

Groepspraktijk
voor fysiotherapie
Groepspraktĳk voor fysiotherapie De Clavers 
werkt samen met de sportkliniek in het 
ADRZ. Hier kunnen sporters terecht voor 
blessures of juist voor preventie. Samen wer-
ken we aan de best mogelĳke sportmedische 
zorg voor sporters uit de regio. Voor meer 
informatie zie: www.clavers.nl.
Leden van vv Kloetinge kunnen gebruik 
maken van het wekelĳkse gratis spreekuur 
(19:30 tot 20:00 uur).

Daan Esser
heeft baat bij
persoonlijke begeleiding door
sportfysiotherapeut

Samen met Stĳn Sprinkhuizen (rechts) 
werkt Daan aan zĳn herstel
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Groen-wit
met een zachte ‘G’

30 september, iets over twee uur op 
Sportpark De Beek in Halsteren. De 
zomer trekt nog even door en een 
semi gevuld sportpark is het toneel 
van de wedstrĳd Halsteren-Baronie. 
Toch is grootste deel van de suppor-
ters niet voor één van deze teams, 
maar voor ons aller Kloetinge.

Onze voorzitter en zoon lopen langs, Roy Mulder (speler Kloetinge 1) hangt 
over de omheining en Toon Vermeulen test een biertje in de kantine. ‘Iedereen’ 
is naar Halsteren afgereisd om hopelĳk zes voormalig spelers van Kloetinge in 
actie te zien in de zondag-hoofdklasse. 
Aan Baronie zĳde zĳn dit Aart Veldhof, Bjorn Quartel, Mark Schuit en Jason 
Tjien-Fooh. Bĳ Halsteren spelen Tom de Bonte en Francis Kabwe Manengela. 
Namen die niet zouden misstaan in ons groenwit, maar die illusie is vandaag 
niet aan de orde.

Super jaren
Regelmatig bezoeken Kloetinge-supporters wedstrĳden van Halsteren, vertelt 
Tom. “Naast contact met spelers waardeer ik het echt dat de supporters mĳ nog 
steeds volgen.” 
Het was dan ook moeilĳk voor hem om Kloetinge te verlaten. “Ik heb twee 
super jaren gehad bĳ Kloetinge. Ik gaf destĳds al aan dat ik alleen nog van club 
wilde veranderen als Halsteren zou aankloppen, mits zĳ op een hoger niveau 
speelden.” En zo geschiedde het. 
Zowel Halsteren als Baronie zĳn nog ongeslagen en hebben beide slechts twee 
verliespunten. Nog een momentje van jaloezie, maar dat terzĳde. Tom, Francis 
en Jason hebben een basisplek, Aart en Mark kĳken toe vanaf de bank en Bjorn 
is helaas geblesseerd. 
Halsteren begint agressief aan de wedstrĳd en drukt dit al snel door in een doel-
punt. Een bekeken afstandsschot van Francis, op aangeven van Tom, verdwĳnt 

Zes voormalige spelers van Kloetinge acteren
in de Brabantse hoofdklasse

Vlnr: Aart Veldhof, Bjorn Quartel (archie¨oto), Mark Schuit en Jason Tjien Fooh

Lennart Zweemer
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in de twaalfde minuut achter de 
keeper. Na het doelpunt gaat Halste-
ren door waar ze gebleven waren, wat 
in de 36e minuut al resulteert in de 
2-0 door niemand minder dan Tom. 

Hoek
In de rust loopt Aart warm en komt 
direct na de theepauze het veld in. In 
de 76ste minuut valt ook Mark in, die 
afgelopen zomer het groenwit voor 
het egaal groen inruilde. “Een bewus-
te keuze, zowel qua stad als club.” 
De aanvaller vervolgt: “In het begin 
was het even omschakelen, omdat 
ik drie weken van de voorbereiding 
had gemist. Het is toch weer een 
niveau hoger. Inmiddels haal ik mĳn 
eigen niveau van jaren geleden weer.” 
Bĳ deze laatste uitspraak dwalen 
we aan de zĳkant even af naar een 
wonderschoon doelpunt op Sportpark 
Denoek in 2013. 

De wedstrĳd ebt verder en Bjorn 
vergezelt ons aan de zĳlĳn bĳ de 
cornervlag. “Van Zeeland naar Breda 
en van Kloetinge naar Baronie is voor 
mĳ de perfecte keuze op het perfecte 
moment geweest. Het eerste jaar 
Baronie was prachtig, meteen kampi-
oen geworden en naar de hoofdklasse 
gepromoveerd. Op organisatorisch 
vlak is Kloetinge wel een stuk verder. 
Alleen op sportief vlak staat Kloetinge 
nog niet waar het hoort te staan: in 
de hoofdklasse. Dat gun ik vooral de 
mensen die zoveel tĳd in de warme 
club steken.”
 
Er volgt nog een return
Na enkele acties van Francis en Jason 
en een kopbal van Aart eindigt de 
wedstrĳd in 2-0. De punten blĳven in 
Halsteren. De Brabantse derby is voor 
nu beslist. 
Ook de return zal de moeite waard 

zĳn om af te reizen naar Breda, 
belooft Mark. “Halsteren won deze 
wedstrĳd terecht, maar wĳ zakten wel 
door onze ondergrens. Ik verwacht 
dat wĳ de wedstrĳd, zeker thuis, niet 
zullen verliezen. We hebben wat recht 
te zetten.” Al denkt Tom daar anders 
over. “De punten zullen ook dan weer 
mee gaan naar Halsteren, zoals ze bĳ 
ons thuis bleven.”

Duel tussen oud-ploeggenoten Mark Schuit en Francis Kabwe Manengela

Boven: Tom de Bonte
Onder: Francis Kabwe Manengela
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Mark Schuit en Tom de Bonte blikken al weer 
vooruit naar de return van 3 februari 2019
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In mĳn actieve voetbalcarrière bĳ 
Kloetinge ben ik nooit kampioen 
geworden. Ik heb daardoor nooit 
het genoegen gehad om op de 
platte kar door het dorp te rĳden. 
Als alternatief voor dit gemis haal 
ik voor de vereniging oud-papier op 
met de vuilnisauto van de gemeente. 
Tweemaal per maand doorkruisen 
we de wĳk Goes-West. Samen met 
chau¨eur René Steenbakker waan ik 
me dan op de ‘platte kar’.

High five
Staand of soms hangend - gehuld in 
een oranje hesje met ‘vv Kloetinge’ 
op de rug en het wapen van de club 
links op de borst - heb ik een prachtig 
overzicht van de straten. Gordĳnen 
gaan opzĳ. Mensen zwaaien ons toe, 
zo blĳ dat ze zĳn dat wĳ hun blauwe 
papierbakken weer komen legen. Kin-

Wĳnand v.d. Net (links) en Eduard Schipper draaien de ophaalronde
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Wim Sturm

deren rennen naar buiten, geven ons een high five en kĳken soms in gezelschap 
van hun ouders toe hoe wĳ ons werk doen. Laatst mocht een jongetje plaatsne-
men in de cabine en een stukje meerĳden; hĳ had de dag van zĳn leven.
Het is soms aanpoten, maar de waardering is er niet minder om. Het komt 
regelmatig voor dat de bakken zo vol zĳn, dat naast de containers extra dozen 
opgestapeld staan. Deze moeten uiteraard ook mee. Daar doen we dan ook 
niet moeilĳk over. Alles gaat mee. 
Dit werd door een snackbarhouder zo op prĳs gesteld, dat hĳ spontaan achter 
zĳn toonbank vandaan kwam. Hĳ trakteerde ons op een heerlĳk waterĳsje, wat 
tĳdens de hete zomer meer dan welkom was. Ook de laatste keer toen ik naast 
een papiercontainer een hele stapel in plastic gehuld oud-papier zag liggen, 
kieperde ik het zonder pardon de vuilniswagen in. 

Oeps…
We beginnen onze rondes om 18.00 uur en zĳn meestal binnen twee uur klaar. 
Ook de hierboven genoemde ronde verliep vlot. Al voor 20.00 uur kwam ik 
thuis aan, net op tĳd voor het NOS Journaal. Bĳ het openen van de voordeur 
sloeg de schrik mĳ om het hart. Op de deurmat trapte ik op een in plastic 
verpakte bundel folders, dat net was bezorgd. Ik dacht terug aan de stapel 
‘oud-papier’ van mĳn afgelegde route. Ik besefte dat ik het complete folderaan-
bod van Goes West in de vuilnisauto had gegooid... 

Langs de zijlijn

Papier hier!

“Samen met chauffeur René 
waan ik me dan op de ‘platte kar”
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Het 
koken
laten 

we aan
u over!

Koken is niet ons sterkste punt, 
daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn. 

Maar het creëren van het juiste recept voor uw droom-
keuken, waar u jarenlang kookplezier van heeft, kunnen
we als geen ander. 
In onze toonzalen vindt u keukens van Siematic, 
Eggersmann en Nolte; keukens in alle stijlen voorzien van
de laatste technologieën op het gebied van keuken-
apparatuur, -bladen en -verlichting. Welke wens u ook
heeft, Plieger zorgt voor uw droomkeuken.

Loop eens vrijblijvend bij ons binnen!

      
      

    
         

          
        

      
        

     
         
       

   

  
          
          

          
      

  
        
        

        
          

         

   
      

        
        

Siematic en Nolte / Plieger Goes / Nansenbaan 15 /
4462 GR Goes / T 0113 246 464

Eggersmann en Nolte / Plieger Zaltbommel 

Adv gids VV Kloetinge, keukenadvertentie staand 93  x 135.qxp_Opmaak 1  22-06-15  15:25  Pagina 1
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Sinds februari van dit jaar wordt er bĳna maandelĳks door het bestuur een 
nieuwsbrief verspreid. Deze wordt via e-mail naar alle leden toegestuurd die 
met een mailadres in de ledenadministratie van Sportlink staan. Tevens wordt 
de nieuwsbrief op de website gepubliceerd. In dit document passeren tal van 
onderwerpen de revue die tĳdens bestuursvergaderingen besproken worden. 
Ook op andere momenten waarbĳ het belangrĳk is dat de leden geïnformeerd 
worden, wordt gebruik gemaakt van e-mailverkeer en de website.
Nieuws in het clubmagazine kan om die reden vaak gezien worden als ‘oud 
nieuws’. We stoppen dan ook met nieuws van de bestuurstafel in de Eerste- en 
Tweede Helft. 

Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het van belang dat er een actueel e-mail-
adres bekend is bĳ de ledenadministratie. Als u geen mail ontvangt van het 
bestuur kunt u dit doorgeven via: ledenadministratie@vvkloetinge.nl. Op deze 
manier blĳft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Met ingang van dit seizoen houdt 
het bestuur op regelmatige basis 
een inloopspreekuur (streven is één 
keer per maand). De data wordt in 
de activiteitenkalender op de website 
gepubliceerd. Tĳdens het spreekuur 
kan er van gedachten gewisseld wor-
den, kunnen vragen worden gesteld 
en kunnen ideeën geopperd worden 
over en voor de vereniging. 
Voor persoonlĳke vragen en kwesties 
kunt u beter een aparte afspraak 
maken. Het is een vrĳe inloop, een 
afspraak maken is niet nodig. Een 
gesprek duurt maximaal 15 minuten.

Goed om te weten

Met ingang van dit seizoen houdt 

SpreekuurElektronische nieuwsbrief

Paul Jeremiasse (31)
mag zich de eerste en tot dusver enige 
speler van Kloetinge 7 noemen die in 
het huwelĳksbootje is gestapt. Vorig 
seizoen gaf hĳ zĳn jawoord aan Ilya. 
Natuurlĳk waren zĳn teamgenoten 
aanwezig op het trouwfeest. Tot in 
de late uurtjes werd er gefeest (en 
gedronken).
Lekker uitslapen, rust houden of een 
dagje uit zat er de volgende dag 
niet in voor de tortelduifjes. Het was 
namelĳk zaterdag en de clash tegen 
Waarde stond op het programma. Paul 
bekleedde de rechtsbackpositie als 
vanouds. Kloetinge won met 2-3. De 
kersverse echtgenoot scoorde niet. “Ik 
lag er helemaal af die dag…”, keek hĳ 
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Wilt u meer weten?
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak

 Soms neemt een trainer 
bewust een risico. Als zijn team 
moet winnen kan hij een verdediger 
wisselen voor een aanvaller.
In het uiterste geval stuurt hij ook 
nog zijn keeper mee naar voren.
Daarmee riskeert hij een alles 
beslissende tegentreffer.
Soms loont het en soms ook niet.

Wij zien ons werk ook als topsport. 
Ook wij gaan voor het resultaat, 
maar daarentegen neemt ons team 
geen enkel risico. Wij zoeken voor u 
de hypotheek die het beste bij u past 
en spelen daarbij altijd op zeker.
Wij zijn immers geen amateurs, 
maar professionals op ons gebied. 
Het gaat tenslotte niet om het
spelletje maar om de knikkers.

Ons team speelt altijd op zeker
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Roompot Vakanties biedt voor elk wat wils. Van herfst- tot zomervakantie heeft

u de keuze uit de mooiste vakantieparken in Nederland, België en Duitsland.

• Naar een riante bungalow, bosrijke 

camping, familievilla of hotel aan de kust?

• Met het hele gezin, met vrienden of familie 

ontspannen en zwemmen.

• Laat de kinderen lol maken in de 

Koos Kids Club.

• Ga lekker met z’n allen uit eten in het 

Roompot restaurant.

Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!

WAAR GAAT UW
VOLGENDE VAKANTIE NAARTOE?

roompot.nl of bel 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m)




