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Jeugdige voetballertjes 
willen vaak maar één 
ding: voetballen, voetballen 
en voetballen. Het liefst zouden 
ze de gehele dag achter een bal aan 
rennen. Naarmate ze ouder worden, breidt 
het interessegebied zich uit. Helaas heeft dit bĳ 
sommigen invloed op hun ambitie en motivatie.
De laatste jaren is er een duidelĳke trend te zien 
bĳ spelers van JO19-1 die de overstap maken naar 
het seniorenvoetbal. Veel jongens die te horen 
krĳgen dat ze (nog) niet in aanmerking komen 
voor onze hoofdmacht kiezen een andere weg.
Ze stoppen, gaan lager voetballen of verkassen 
naar een club uit de omgeving. 
Elk individu heeft zĳn eigen beweegredenen: ‘druk 
met school’, ‘lange reistĳd’ of ‘ik krĳg de kans niet’. 
Het laatste excuus staat haaks op de werkelĳkheid. 
Hoofdtrainer Marcel Lourens wordt voortdurend 
geïnformeerd over de ontwikkeling van spelers. Ook laat 
hĳ diverse talenten meetrainen. Hĳ kĳkt niet naar leeftĳd, 
maar naar kwaliteit. 
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Veel kinderen willen later als 
ze ´groot´ zĳn profvoetballer 
worden. Die droom is slechts 
voor weinigen weggelegd. 
Talent en geluk zĳn niet te 
sturen. Werklust wel. In het 
(amateur)voetbal bepaalt 
mentaliteit grotendeels waar 
je plafond ligt. Sommigen 
vergeten dat weleens.

‘Spiegeltje spiegeltje aan de wand, 
wie is de beste
voetballer van het
hele land?’

‘Ontwikkeling heeft tijd nodig’

Als eerstejaars senior begint het 
voetbal pas écht. Je komt tegen 
sterke kerels te staan. Sommigen 
hebben zelfs ervaring in het betaalde 
voetbal. Je wordt sluw van achteren 
aangetikt als de scheidsrechter niet 
kĳkt of je krĳgt uit het niets een duw. 
Die geslepenheid komt met de jaren. 
Slechts een handjevol tieners kan zich 
direct meten met de ‘grote mannen’. 
Ontwikkeling heeft tĳd nodig. Vraag 
dat maar aan Kloetinge 1-speler 
Timo Jansen. Hĳ kwam een aantal 
seizoenen uit voor Kloetinge 2. Bart 
Deprez, nu spits van hoofdklasser 
Smitshoek, bewandelde dezelfde 
route. Ook hĳ moest wennen aan het 
seniorenvoetbal en startte daarom in 
de reserve-hoofdklasse.

Istvan Bakx is misschien wel het beste 
voorbeeld. Al meer dan tien jaar is hĳ 
actief als profvoetballer. De ‘Google-
spits’ maakte ooit deel uit van de 
voorselectie van het Nederlands 
Oympisch voetbalelftal en is momen-
teel één van de steunpilaren bĳ Go 
Ahead Eagles.
De aanvallend ingestelde technicus 
heeft een verleden bĳ onze club. 
Voordat hĳ op het hoofdveld zĳn 
kunsten vertoonde, maakte hĳ mi-
nuten bĳ het tweede. Istvan klaagde 
niet. Hĳ had een doel voor ogen. 
Hĳ schakelde een tandje bĳ en liet 
z’n voeten spreken. Die investering 
bracht hem waar hĳ nu is. 

Van de redactie

Len Wolters
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Timo Jansen (r), basisspeler uit de eigen jeugdopleiding

Istvan Bakx (Go Ahead Eagles)
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Voor Filip van Gurp is dit dagelĳks 
werk. Hĳ schrĳft bestemmingsplan-
nen, begeleidt omgevingsvergunning-
trajecten en houdt nieuwe plannen 
tegen het licht om te zien of het 
juridisch allemaal goed zit. “Je kunt 
beter van tevoren alles goed bekĳken, 
zodat er niet geprocedeerd hoeft 
te worden. Dat kost tĳd en geld. Ik 
begin niet aan plannen, waarvan 
ik van tevoren weet dat ze in strĳd 
zĳn met bestaande regelgeving. Stel 
dat iemand een rĳtje woningen wil 
bouwen in het buitengebied. Ik weet 

zeker dat dit niet gaat lukken.”
Het werkgebied van zĳn bedrĳf ‘Plan & Omgeving’ is Zeeland, de Zuid-Hol-
landse eilanden en West-Brabant. Filip werkt voor provincies, gemeenten en 
waterschappen. Ook werkt hĳ voor bouwbedrĳven, projectontwikkelaars en 
particulieren. Enkele van zĳn projecten zĳn de verdubbeling van de Sloeweg, de 
Tractaatweg, de Goese Schans, Aria en de Riethoek. “Neem Aria. Je begint met 
een kale akker. De stedenbouwkundige ontwerpt straten, doet een voorstel over 
het type huizen, enzovoorts. Het is mĳn taak om er een juridisch-planologisch 
verhaal van te maken.”

Horeca
Filip is geboren in Halsteren. Na de HAVO had hĳ geen idee wat hĳ wilde gaan 
doen. De horeca leek hem wel wat en dus ging hĳ naar de Middelbare Hotel-
school in Middelburg. In het vierde jaar liep hĳ stage in Engeland. Later liep hĳ 

Plan & Omgeving
“Wat doe jĳ hier?” vroeg de ambtenaar aan Filip van Gurp. “Ik ben hier als vrĳwilliger 
van Kloetinge.” Filip maakt deel uit van de besturen van de verenigingen die het 
Wesselopark als thuisbasis hebben. Ze vonden dat ze beter samen de problemen van het 
sportpark met de gemeente konden bespreken. Filip: “Het praat net even makkelĳker 
als je elkaar kent. In mĳn werk kom ik deze ambtenaar regelmatig tegen. We kunnen 
het goed met elkaar vinden.”

Adri de Bruine
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stage in een hotel in Wallonië. “Mĳn 
Frans was al redelĳk goed. Dat kon ik 
daar zeker gebruiken.” 
Na zĳn militaire dienstplicht besloot 
Filip, net als zĳn twee zussen en 
zĳn broer, rechten te gaan studeren 
aan de KUB (Katholieke Universiteit 
Tilburg), maar met zĳn HAVO-diploma 
kon hĳ niet naar de universiteit. Daar-
om ging hĳ eerst MO Frans studeren. 
Met deze onderwĳsakte werd hĳ wel 
toegelaten tot de universiteit. Zes jaar 
lang genoot hĳ van het studentenle-
ven. Ook gaf hĳ les op de KUB. In het 
laatste half jaar heeft hĳ een bĳdrage 
geleverd aan enkele boeken. Na zĳn 
afstuderen werkte hĳ op verschillende 
advocatenkantoren, waar hĳ zich 
specialiseerde in het bestuursrecht.
Bĳ stedenbouwkundig bureau 
Rothuizen Van Doorn ’t Hooft kreeg 
hĳ vooral te maken met ruimtelĳke 
ordening en omgevingsrecht. 
Na verloop van tĳd besloot hĳ voor 

zichzelf te beginnen. “We wonen in 
’s-Heer Abtskerke. Mĳn kantoor heb 
ik aan huis. Een ideaal plekje. Binnen 
5 minuten rĳd ik op de A58. Ik schrĳf 
mĳn stukken meestal zelf. Voor de 
uitwerking kan ik – als dat nodig is – 
op iemand terugvallen.”

Karate
Filip is een veelzĳdig mens. “Ik heb 
een karateklas. De jongste ‘leerling’ 
is 10 en de oudste 55. Al vanaf de 
middelbare school doe ik aan karate. 
Ik ben een tĳdje gestopt. In 2010 ben 
ik weer begonnen. Ik geef ook af en 
toe lessen op basisscholen.“
Als het nodig is treedt hĳ op als 
grensrechter voor de teams van zĳn 
zonen Jelle (JO17-3) en Hylke 
(JO15-1). En hĳ doet meer. Hĳ heeft 
voor de teams van zĳn jongens een 
survivalkamp georganiseerd, voor het 
team van Jelle in de Ardennen en voor 
het team van Hylke bĳ het Veerse 

Meer. Verder was hĳ betrokken bĳ de 
organisatie van de pupillenkampen. 
Ook is hĳ bestuurslid van het Bevrĳ-
dingsmuseum. “Ik ben lid geworden 
van de BCK. Ik ken veel leden. Het is 
een gezellige club mensen. Een goed 
netwerk opbouwen kan nooit kwaad.”

Wesselopark
Terug naar ons sportpark. Een groot 
probleem is de beperkte parkeergele-
genheid. Filip heeft berekend dat er 
veel te weinig parkeerplaatsen zĳn, 
zeker op zaterdag. Het Noordeinde 
staat dan helemaal vol. Dat kan 
gevaarlĳke situaties opleveren, als 
er bĳvoorbeeld een ambulance met 
spoed naar het veld moet. Er wordt 
gezocht naar een oplossing, maar 
dat is niet eenvoudig. “Misschien is 
er een tĳdelĳke oplossing. Maar ook 
daarvoor moeten we met de mensen 
in de omgeving overleggen.”

Filip in het beschermd gebied, dat grenst aan het Wesselopark

Sponsor in beeld

• Hotelschool Middelburg

• Stages in Engeland en Wallonië

• MO studie Frans

• Rechtenstudie universiteit

• Schrijver van boeken

• Docent werkcolleges

• Medewerker advocatenkantoor,
 gespecialiseerd in bestuursrecht

• Zelfstandig ondernemer

Filip van Gurp, 
een veelzijdig 
mens
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21 juni
ING-Baker Tilly Berk Bedrijventoernooi

6

De uniforme uitstraling 
van onze wedstrĳdtenues 
heeft veel positieve reacties 
opgeleverd. Met ingang van 
volgend seizoen wordt het 
kledingplan voor drie jaar 
vernieuwd.
Er wordt nieuwe wedstrĳd-
kleding (shirts en broekjes) 
gerealiseerd voor alle jeugd- 
en seniorenteams, met 
uitzondering van Kloetinge 
1 en 2.

Wilt u een team
sponsoren of wilt u 
meer informatie over
de mogelĳkheden?

Mail naar:
secretariaat@vvkloetinge.nl

Nieuw kledingplan
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8 juni
Café Jack’s Seniorentoernooi

14-16 juni
pupillenkamp JO10 en JO11

ACTIVITEITEN
AGENDA

2018-2019

Ook voor de jongste
jeugd is er een meerdaags

zomerkamp bij het
Omnium in Goes. Een team 

van enthousiaste vrijwilligers 
bezorgt hen daar een

onvergetelijke tijd.

24 juni
Algemene Ledenvergadering

15-16 juni
pupillenkamp JO7-JO8 en JO9

1 juni
Dick Bunt pupillentoernooi

21 juni
ING-Baker Tilly Berk Bedrijventoernooi

Voor de vierde keer op rij
wordt gestreden

om de Kloetingse Kei.
En met een café

als sponsor hoort een
 biertje er natuurlijk bij.

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

De wedstrijden worden
afgewisseld met een
spelletjescircuit en er

staan diverse kraampjes.

6 tot16 jarigen
kunnen de hele week

trainen als een Ajax-speler!
Balcontrole, snel voetenwerk, 
passeertechnieken, passen/

trappen en positiespel.
Verbeter je vaardigheden

met Ajax Camps
& Clinics coaches.

Onze BCK leden
ontmoeten elkaar

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

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

Sport, spel en spanning
zijn de kenmerken van dit
populaire zomerkamp in
Renesse. Voor kinderen
een hoogtepunt in het

voetbalseizoen.

Voor de laatste keer
in het seizoen zetten de 
vrijwilligers zich in voor
een dag vol activiteiten:

ouder-kind voetbal,
reünie-teams en winnaar

grote verloting.
Aansluitend natuurlijk

de barbecue.

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.

Wil je op de hoogte
blijven van het wel en

wee binnen onze vereniging? 
Dan is 24 juni HET moment

om je stem te laten
horen tijdens de Algemene

Ledenvergadering.

22 juni
Seizoensafsluiting

15 juni
Eerste Ladies-cup Kloetinge

8-12 juli
Ajax Clinic
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‘Teleur-
stellingen
vormen je’

Peter Noordĳke klinkt als in zĳn beste 
jaren. Enthousiast, relativerend, 
uitgesproken en nuchter. De carrière 
van onze voormalig eerste doelman 
van Kloetinge (1988-1996) begon in 
Kerkwerve. Bĳ het plaatselĳke WIK 
(Willen Is Kunnen). Daar loste hĳ op 
jeugdige leeftĳd zĳn vader Adri af die 
jarenlang als sluitpost fungeerde bĳ 
WIK. 
Peter: “Op mĳn 21e ben ik naar vv 
Zierikzee gegaan. Ik wilde al eerder 
overstappen, maar omdat ik mĳn 
best niet deed op school stak mĳn 
vader daar een stokje voor. En ook 
de militaire dienstplicht stond een 
eerdere overgang in de weg.”
 

Prachtige lichting
Peter kende een lastig begin bĳ 
Zierikzee, want in de hoofdmacht van 
het AC Milan van Schouwen-Duiveland 
was in eerste instantie geen plaats 
voor hem. “Ik brak in het eerste jaar 
twee keer mĳn hand en liep een her-
senschudding op. De mensen zeiden 
tegen me dat het niveau te hoog voor 
me was en dat ik dat niet aankon. Ik 
heb me er doorheen geknokt en het 
tegendeel bewezen.”
Hĳ rechtte zĳn rug. “Tegenslagen zĳn 
er om te overwinnen. Dat vormt je. 
Die mentaliteit kwam op dat moment 
goed van pas. Uiteindelĳk verdiende ik 
mĳn plaats tussen de palen en die heb 
ik niet meer uit handen gegeven.” 
Peter kĳkt met een goed gevoel terug 
op die tĳd. “We hadden een prachtig 
elftal. Kees Verkaart, Wim van der 
Maas en Wim Overweel kon je wel om 
een boodschap sturen. Goeie voetbal-
lers, waarvan Overweel misschien wel 
de meest onderschatte voetballer van 
allemaal was. Hĳ was onze Willem van 
Hanegem. Die had allang gezien waar 
de bal naartoe moest voordat hĳ hem 
kreeg. Aan Peter van Vossen zag je wel 
dat hĳ iets aparts had.”

Tĳd ver vooruit
Vĳfentwintig was Peter toen Kloetinge 
hem benaderde. “Ik woonde al vanaf 
mĳn 22e in Goes en Zierikzee viel uit-
een, dus de keus was niet zo moeilĳk. 
Hoog niveau en nog betere voetballers. 

We hebben een mooie tĳd gehad. Door 
de invloed van Kees Zwamborn ben ik 
wel anders naar voetbal gaan kĳken.” 
Peter graaft in zĳn gedachten: “Onze 
spits Paul Schipper kon je vergelĳken 
met Fran Sol (ex-Willem II). Als Paul de 
bal kreeg, wist je dat het goed kwam. 
Meevoetballen ging me goed af, net 
zoals het leidinggeven aan de verdedi-
ging. Verbaal stond ik mĳn mannetje. 
Ik speelde vaak buiten de zestien. 
Soms had ik weinig te doen, maar was 
ik na afloop toch gesloopt omdat ik 
constant meedacht en meedeed. Ja, 
misschien was ik mĳn tĳd wel vooruit 
als het over het voetballende aspect 
van een keeper gaat.”

Afwĳkend gedrag
Keepers krĳgen vaak een predicaat 
opgeplakt. Doelmannen worden vaak 
omschreven als apart, gek of bĳzonder. 
“Ik heb me nooit een eenling gevoeld. 
Ik maakte deel uit van het team. Een 
resultaat haal je met z’n elven. Je moet 
misschien wel een beetje maf zĳn om 
na een trainingsavond zwart van de 
modder van het veld af te stappen. 
In dat opzicht kun je het afwĳkend 
gedrag noemen. Maar ik had enorm 
veel plezier.”

Verdedigingsduo
Peter, die in het Zeeuws elftal en 
Zeeuws zaalvoetbalteam heeft ge-
keept, speelde tot zĳn 33e bĳ Kloetin-
ge. In 2004 trok hĳ op 40-jarige leeftĳd 

Hoe is het nu met ...

Hĳ heeft nog altĳd iets jongensachtigs. Iets markants ook. Aan uitstra-
ling geen gebrek. Peter Noordĳke (56) had dat al als doelman. “Ik liet 
mĳn keeperstrui ontwerpen. Mĳn kousen en broek waren zwart. Een 
keeper moet kracht uitstralen en daar hoort enige vorm van kapsones 
bĳ. Je moet een tegenstander het gevoel geven dat er niks te halen is.
Sommigen noemden het arrogantie.” 

PETER NOORDIJKE
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nog één keer het keepersshirt aan in 
de uitwedstrĳd tegen ARC uit Alphen 
aan de Rĳn. Kloetinge kampte op dat 
moment met personele problemen. 
In het seizoen 1995-1996 beleefde hĳ 
zĳn beste seizoen. “We hadden met 
Jan Kees de Bruine en Juriaan Maccow 
een sterk verdedigingsduo. Je wist 
precies wat je aan hen had. Zekerheid, 
met weinig uitschieters naar beneden. 
Zĳ zakten nooit door de ondergrens. 
Stabiel, dat is voor een keeper wel 
lekker.”

Marathon
Tegenwoordig houdt Peter zĳn con-
ditie op peil met hardlopen. Hĳ loopt 

gemiddeld 25 tot 30 kilometer per 
week. “Ik heb drie keer de Kustmara-
thon gelopen, maar ook de marathon 
in Rotterdam en Amsterdam. Na drie 
knieoperaties zit een marathon er niet 
meer in. Maar zeg nooit, nooit.” 
De veldcrossen in de omgeving 
gaat Peter wel zoveel mogelĳk af. 
Lekker ploeteren in de Zeeuwse 
klei. “In januari liep ik een cross in 
Zeeuws-Vlaanderen. Daar zat ik samen 
met oud-ploeggenoot Peter Balkenen-
de in een vrachtwagen om ons om te 
kleden. Ja, dan dwalen mĳn gedachten 
weer af naar vroeger.”
Vroeger: toen stonden de voetbal-
schoenen van Peter op vrĳdagavond 

gepoetst naast de kachel. “Dat moest 
ik doen van mĳn vader, want dan was 
je al met de wedstrĳd bezig. Hĳ was 
erg fanatiek en heeft me mentaal 
gevormd.”

Veel voetballers van Schouwen- 
Duiveland hebben een toegevoegde 
waarde gehad voor Kloetinge. Heb 
jĳ daar een verklaring voor? 
Peter: “Die jongens hadden naast 
hun talent de juiste mentaliteit. Dat 
is volgens mĳ de reden dat de mees-
ten geslaagd zĳn bĳ Kloetinge.” Die 
vlieger gaat ook voor Peter zeker 
op! 

was zijn 
tijd ver 
vooruit

PETER NOORDIJKE

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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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



Bĳ vv Kloetinge lopen veel 
families rond. Clubliefde 
wordt vaak automatisch 
van generatie op generatie 
overgedragen. Zo ook bĳ de 
familie Westerbeke. Vader 
Erik nam zĳn twee zoons van 
kleins af aan mee naar de 
club. Nick doorliep de gehele 
jeugdafdeling en speelt 
inmiddels bĳ SSV 1. Maik (16) 
speelt bĳ Kloetinge JO17-2 
en is daarnaast ook fanatiek 
supporter. 

Van vader op zoon

MAIK
Westerbeke

Sfeer 
Maik heeft geen favoriete club uit het betaald voetbal. “Ik ben niet zoals de 
meesten voor Ajax of Feyenoord. Ik ga met mĳn vrienden naar Kloetinge en dat 
vind ik genoeg. Kloetinge draag je in je hart toch?!” 
Waar anderen hun tĳd besteden aan een betaald voetbalclub probeert Maik tĳd 
voor Kloetinge vrĳ te maken. “Ik ben bezig met shirts, stickers en merchandise. 
Ik wil Kloetinge bekender maken en onze groep uitbreiden. Zulke spullen 
kunnen daarbĳ helpen.” 
Maik hoopt dat Kloetinge snel promoveert naar de hoofdklasse. En dat is niet 
alleen voor het voetbal. “De clubs waar we nu tegen spelen stellen qua suppor-
ters bĳna niets voor. Op veel sportparken is het sfeerloos”, stelt hĳ. “Wĳ hebben 
sowieso de grootste supportersschare uit de competitie.” 
Het liefst zou de fanatiekeling weer tegen Quick Boys of bĳvoorbeeld Noord-
wĳk spelen. “Dan kunnen we laten zien dat we qua support de laatste jaren 
bĳ Kloetinge erg zĳn gegroeid. Het gaat er best professioneel aan toe”, vertelt 
Maik trots.
De speler van JO17-2 kĳkt vooral uit naar de terugkeer van de derby tegen 
Hoek. De laatste derby dateert namelĳk alweer van een paar jaar geleden. “Ik 
wil graag laten zien dat we de beste supportersschare van Zeeland hebben. Dat 
is mĳn doel die dag!”
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Vĳf jaar oud was Maik toen 
hĳ zĳn eerste wedstrĳd 
in het shirt van Kloetinge 
voetbalde. Zaterdagochtend 
zelf voetballen en ’s middags 
naar het eerste kĳken; dat is 
sinds zĳn vĳfde levensjaar het 
programma op de zaterdag. 
Inmiddels heeft Maik zĳn vader 
niet meer nodig langs de lĳn 
en heeft hĳ met zĳn vrienden 
de Young Fanatics opgericht. 
“Een fanatieke vriendengroep 
die inmiddels wel bekend is bĳ 
de meeste mensen binnen de 
vereniging”, vertelt hĳ. Ze zĳn 
simpelweg niet te missen met 
hun vuurwerk en vlaggen. 

Yannick Sohilait
Maik (rechts) en z’n maatje Thĳmen: “Wĳ hebben de grootste supportersschare uit de competitie”

FOTO RON QUINTEN

Supportersclub
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Als we de jaren bĳ elkaar optellen, 
zĳn deze drie vrĳwilligers al meer dan 
honderd jaar actief bĳ vv Kloetinge. 
“Ik denk dat ik zestien jaar was toen 
ik voor het eerst vrĳwilligerswerk 
deed bĳ de voetbal”, vertelt Peter, die 
nu de 50 al een aantal jaren gepas-
seerd is. 
Frank en Richard zĳn iets minder lang 
betrokken, maar zĳn beiden ook al 
minimaal 25 jaar verbonden aan de 
club. Als je zo lang bĳ een vereniging 
bent, zĳn er ook minder leuke perio-
des. Kloetinge kende hoogtepunten 
en dieptepunten, zowel sportief als 
bestuurlĳk. De drie zĳn Kloetinge al-
tĳd trouw gebleven. “Wĳ zĳn mensen 
met een écht groen-wit hart, wĳ zĳn 
hier niet weg te krĳgen”, vertellen ze. 
Het drietal heeft al vele vrĳwilligers- 
taken verricht. Zo heeft Peter onze 
supportersclub The Green White Army 

Echte Klusdurpers

‘Wij zijn hier niet weg te krijgen’ 

 

Als het dorp Kloetinge ‘Klusdurp’ wordt genoemd 
en de inwoners ‘Klusdurpers’ heten, dan kan het niet 
missen dat de plaatselĳke voetbalvereniging een 
klusteam heeft. Peter Blomaard, Frank Saunier en 
Richard de Jonge zĳn al jaren de handige mannen 
binnen onze vereniging. Voor velen zĳn het bekende 
gezichten. Maar wat doen ze eigenlĳk?

opgericht en was hĳ jarenlang leider van ons tweede elftal. Frank kennen we 
als (assistent)-scheidsrechter en Richard was jarenlang de vaste materiaalman 
van het tweede elftal. Hier zĳn ze om verschillende redenen mee gestopt en nu 
vormen ze samen dus ‘het klusteam’.

Reclameborden
Het grootste werk waar ‘het klusteam’ zich nu mee bezighoudt, is het ophan-
gen van reclameborden. Wie een rondje loopt rondom ons hoofdveld ziet dat 

Yannick Sohilait

De vrijwilligers

FOTO’S RON QUINTEN
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Als het dorp Kloetinge ‘Klusdurp’ wordt genoemd en de inwoners ‘Klusdurpers’ 
heten, dan kan het niet missen dat de plaatselĳke voetbalvereniging een klusteam 
heeft. Peter Blomaard, Frank Saunier en Richard de Jonge zĳn al jaren de handige 
mannen binnen onze vereniging. Voor velen zĳn het bekende gezichten. Maar wat 
doen ze eigenlĳk?

 

het aantal reclameborden langs de 
lĳn de laatste jaren aanzienlĳk is 
gestegen. “Joep Zoeteweĳ en Joost 
Folmer zĳn hier verantwoordelĳk 
voor, wĳ hangen het alleen maar op”, 
klinkt het bescheiden. 
Als er nieuwe sponsoren verwelkomt 
worden, komt het drietal in actie. 
“Dan begint het meten langs de lĳn, 
materiaal bestellen en graven.” De 
constructie wordt besteld via de club 
bĳ een sponsor. “Zo zie je maar weer 
dat we met z´n allen wat moois kun-
nen neerzetten. Eigenlĳk is alles wat 
je op het Wesselopark ziet, neergezet 
door vrĳwilligers of met medewerking 
van sponsoren. Dat maakt deze club 
zo mooi”, vertelt Frank. 

Toekomst
Als het aan Richard ligt, komen er 
nog veel meer reclameborden bĳ. “We 

gaan door tot we helemaal rond zĳn. 
We proberen een soort stadiongevoel 
te creëren. Laten we als club hopen 
dat dit lukt. Hoe meer borden, hoe 
meer financiën en mogelĳkheden 
er zĳn.” Aan het enthousiasme van 
Richard ligt het in ieder geval niet. 
“En als het inderdaad helemaal vol 
staat rond het veld, kunnen we er 
nog wel een rĳ bovenop doen”, 
vervolgt Richard. Probleem opgelost. 

Nog aantrekkelĳker
Mocht ‘Project 2020’ slagen en Kloe-
tinge weer hoofdklasse voetballen, 
dan kunnen de mannen hopelĳk nog 
meer aan de bak. “We denken dat het 
voor sponsoren nog aantrekkelĳker 
wordt, omdat het bereik dan groter 
wordt. Zo komt Omroep Zeeland dan 
waarschĳnlĳk vaker en zullen er ook 
hogere toeschouwersaantallen zĳn. 

Eigenlĳk is het dus heel knap dat het 
aantal sponsoren nu al zo gestegen 
is.” 

Zomertĳd
Hoeveel uur per week het drietal be-
zig is met klussen, vinden ze moeilĳk 
te zeggen. “Het moet natuurlĳk in 
onze vrĳe tĳd. Dat verschilt heel erg 
per week. Daarnaast hadden we in de 
winter weinig tĳd, omdat het vroeg 
donker werd”, legt Peter uit. Daarom 
wordt er nu vaak vroeg in de avond of 
op zaterdagochtend werk verzet. “We 
willen de dug-out van de tegenstan-
der nog uitbreiden. Dat klusje willen 
we in de zomer aanpakken.” 

Vlnr: Richard de Jonge, Peter Blomaard en Frank Saunier ‘kleden het hoofdveld aan’
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Liever voetbal
De 17-jarige Arianne doet dit jaar exa-
men voor de HAVO en hoopt daarna 
de opleiding verpleegkunde aan de 
HZ te gaan volgen. Elke wedstrĳd 
keept ze één helft. De andere helft 
speelt ze als rechtsbuiten. Die positie 
wisselt ze af met teamgenoot Maaike. 
Samen geven zĳ ook keeperstraining 
aan de meisjes van MO11 en MO13. “Ik 
zat eerst op hockey, maar dat was 
niks voor mĳ. Toen een vriendin vroeg 
of ik meeging op voetbal, was het 
direct: Jaaa!! Daar heb ik nog steeds 
geen spĳt van.”
Martin kreeg de vraag of hĳ iets in de 
begeleiding wilde doen. Dat leek hem 
wel wat. Zĳn eigen voetbalcarrière 
was al op jonge leeftĳd gestrand door 
blessures, dus dit leek een mooie 
comeback. “Het is goed te combine-
ren met mĳn werk en gezin. Ik geniet 
van de sfeer en de gezelligheid in het 

Vaders & dochters

Martin &
Rianne
van Dijk

In onze jeugdafdeling kom je de 
combinatie wel vaker tegen: vader 
die zĳn kind traint. Dit is ook zo bĳ 
MO19-2, waar Martin van Dĳk de 
trainer is van dochter Arianne. Eerst 
was ook zoon Maurice trainer, maar 
hĳ is vanwege studie gestopt. Ari-
anne heeft er geen enkel probleem 
mee dat haar vader trainer is. “Ik 
vind het juist gezellig!” Martin 
reageert: ”Ze wordt ook absoluut 
niet voorgetrokken, iedereen is bĳ 
ons gelĳk.” Een mooi stel

team. Ik kan enorm blĳ worden als de meiden mooi samenspelen en scoren. De 
samenwerking met Esther van Sluĳs en Antwan de Punder gaat ook erg goed. 
Ik ga nog wel een tĳdje door.”

Knokken
De meiden zĳn al twee keer kampioen geworden en hebben daardoor ook een 
jaar in de hoofdklasse gespeeld. Arianne: “Dat was heel zwaar, de tegenstan-
ders waren echt goed. Hoewel we elke wedstrĳd verloren, werden we nooit 
weggespeeld. Het was een erg leerzaam jaar.” Martin vult aan: “We kwamen 
weinig aan voetballen toe, maar de meiden hebben er wel door leren knokken. 
Daar hebben ze nu nog steeds voordeel van.”
Zowel Martin als Arianne zĳn blĳ met de ontwikkeling van het meisjesvoetbal 
binnen onze vereniging. Martin vertelt dat het in het begin erg zoeken was. 
Toen was er eigenlĳk niets geregeld. “Steeds gezeur over kleedkamers en 
materiaal. Inmiddels gaat dat een stuk beter. Er zitten zelfs een paar dames in 
het bestuur. Je kan goed merken dat zĳ meer invloed krĳgen op het beleid.” 

Ommekeer
Als afsluiter blikt Arianne terug op haar mooiste actie. “Tegen Unitas stonden 
we in de rust met 4-0 achter. Ik keepte de 2e helft en hield echt alles tegen. 
Uiteindelĳk wonnen wĳ die wedstrĳd nog met 4-5.” Er verschĳnt een glimlach 
op het gezicht van haar vader. Een mooi stel, vader en dochter. Prachtig toch, 
dat ze samen zo genieten van deze sport?

Bas Schuitert
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En hier is de rest van MO19-2
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Commissie 
Sportiviteit
en Gedrag
Ondanks dat er gedragsregels gelden 
bĳ vv Kloetinge zullen er altĳd 
incidenten plaatsvinden, zowel binnen 
een team als daarbuiten. Om die 
reden is er een nieuw adviesorgaan 
in het leven geroepen: de Commissie 
Sportiviteit en Gedrag (CSG). 
De commissie kan benaderd worden 
als een gedragscode overschreden 
wordt en betrokkenen er onderling 
niet uitkomen. Ook kan er melding 
gemaakt worden als een overtreding 
dermate ernstig is dat dit niet onbe-
sproken kan blĳven. Karen Boele, Ma-
rieke Esser en Filip van Gurp vormen 
samen het orgaan. Zĳ zĳn te bereiken 
via: sportiefgedrag@vvkloetinge.nl.Vlnr: Karen Boele, Filip van Gurp en Marieke EsserVlnr: Karen Boele, Filip van Gurp en Marieke Esser
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Tamara debuteerde op veertienjarige leeftĳd in het vrouwenteam van 
de club. Ze speelde er zelfs nog met haar moeder, die later haar trainer 
werd. “Veel mensen zeggen dat waterpolo een gemene sport is.

Er gebeurt natuurlĳk weleens wat onder water. De kwaliteit van mĳn badpak 
werd regelmatig getest of kapot gescheurd. Verder vond ik die hardheid wel 
meevallen. Ja, waterpolo is natuurlĳk geen dammen.” 

Chocoladebeen
Wie met Tamara over sport praat, ervaart direct de energie die het haar geeft. 
“Van origine behoorde ik in het water tot de middenvelders. Ik nam vaak het 
voortouw. Bĳ een achterstand spoorde ik mĳn ploeggenoten aan om niet op te 
geven. Ik heb tĳdens de opvoeding van mĳn broers geleerd altĳd jezelf te zĳn, 
te genieten en positief bĳven.” 
Volgens de statistieken uit haar waterpolotĳd was Tamara - altĳd spelend met 
cap nummer drie - ook een veel scorende speelster. “Ik was een rechtshandige 
waterpoloster. Mĳn linkerhand was echt mĳn chocoladebeen.”

‘Zaterdag staat in het teken
van onze voetballende zoons’

Tamara
Weezepoel-Flore

Met het bord op schoot naar Studio Sport kĳken. 
U herkent het vast. Ook in ‘huize Flore’ was het 
een wekelĳks ritueel. Het gezin ademde sport. 
Moeder Ria was een fanatiek waterpoloster. 
Vader Ben was voetballer, een hobby die ook de 
beide zoons Eric en Mischa snel onder de knie 
hadden. Op de bank - naast haar broers - zat 
Tamara, de jongste telg. Tamara: “We waren 
alle vĳf serieus met onze sport bezig. Ik speelde 
waterpolo bĳ ‘De Ganze’ in Goes. Daar voelde ik 
me als een vis in het water.”

Vaarwel
Acht jaar geleden zegde Tamara het 
waterpolo vaarwel. Het was niet langer 
te combineren met een druk huishouden 
en een commerciële baan. “Onze zoons 
Jay en Rowyn voetballen allebei bĳ 
Kloetinge. Jay in JO13-1 en Rowyn in 
JO9-2. Zaterdag is bĳ ons: voetbaldag. 
Mĳn man, Nitin, is trainer van het team 
van Rowyn, dus gaat hĳ logischerwĳs 
met dat team mee. Ik volg de prestaties 
van Jay.”
Tamara constateert verschillen tussen 
de teams waarin haar zoons acteren. “In 
het elftal van Jay zie je al meer voetbal 
dan in het team van Rowyn. Nitin en 
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Voetbalmoeder
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ik houden op zaterdag regelmatig 
contact over de tĳd van thuiskomst en 
wie er naar de bakker rĳdt om brood-
jes. Eenmaal thuis aan de eettafel 
worden de wedstrĳden van de jongens 
geanalyseerd. Ze doen dan allebei hun 
verhaal.”

Analist
Voetbalmoeder Tamara volgt de presta-
ties en de ontwikkeling van haar kids 
nauwlettend. Hoewel een plaats aan 
‘De Tafel bĳ Kees’ of ‘Studio Voetbal’ er 
nog niet inzit, evenaart ze moeiteloos 
het niveau van de televisie-analisten. 

“Onze jongste zoon is een echte 
winnaar. Rowyn heeft veel voordeel 
gehad bĳ Voetjebal. Hĳ heeft nooit 
bloemetjes staan plukken terwĳl hĳ op 
het veld stond.”
Tamara vervolgt: “Met verlies kan hĳ 
nog niet zo goed omgaan. Toch leren 
we hem dat voetbal een spel van 
winnen en verliezen is. Belangrĳk is om 
teleurstellingen te overwinnen. Daar 
wordt je sterker van. Jay is realistischer 
na een nederlaag. Hĳ incasseert ge-
makkelĳker. Daarnaast blĳft het plezier 
in het spelletje voorop staan.”

Voetballen in huis
In de woonkamer van de familie Wee-
zepoel gaan de meubels regelmatig 
aan de kant. “Rowyn en ik mogen met 
een speciale binnenbal in de huiskamer 
voetballen”, vertelt Jay. Tamara begint 
te lachen. “Ja, extra trainingsmoment-
jes. Dat kan geen kwaad voor later. 
Je zult je steeds met je tegenstander 
moeten meten.”

En laten we eerlĳk zĳn: Als er één weet 
hoe je het hoofd boven water moet 
houden, dan is het Tamara wel.

Tamara op bekend terrein, met beide zonen Rowyn (links) en Jay
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dan merk je het verschil
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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 
voetbaltechnische 
zaken het niveau 
van de spelers 
te doen groeien. 
Plezier staat echter 
voorop. Maak 
kennis met de 
voetballers van 
onze hoofdmacht
(heden) en de 
wellicht volgende 
generatie
(toekomst).

Heden & Toekomst
Henk Steenbakker en Len Wolters
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Guus de Leeuw schoot Yerseke vorig seizoen 
naar het kampioenschap in de derde klasse. Vervolgens 
maakte hĳ de overstap naar Kloetinge. De rechtsbuiten 
hoopt – voordat hĳ terugkeert naar Yerseke – opnieuw 
beslissend te zĳn in de race om de titel. “Ik wil een vaste 
waarde worden en prĳzen winnen.”
De jongeling had vorig seizoen ook voor buur-
man Goes kunnen kiezen. 
Hĳ koos 

echter voor het Wesselopark als zĳn nieuwe thuishaven. 
“Kloetinge is een mooie club, een echte vereniging. Ik 
zie de eerste klasse als een opstap. Hoofdklasse of derde 
divisie was misschien te hoog gegrepen. Ook kende ik al 
een aantal jongens.”
Volgens Guus is het niveau tussen de derde klasse en de 
eerste klasse enorm. “Het is echt een wereld van verschil. 
Kloetinge draait al een aantal jaar mee in de top van de 
eerste klasse. Ik zie deze club eigenlĳk niet als eersteklas-
ser, maar als hoofdklasser.”
In het begin van het seizoen maakte de rechtsbuiten 
voornamelĳk minuten bĳ Kloetinge 2. “Ondanks dat 
het niveau prima is en je minuten kunt maken, voelt 
het als een tegenslag. De ene week train ik beter dan 
de andere week. Het gaat met ups en downs. Ik kan 
wel zeggen dat dit een leerjaar is, maar ik wil zo snel 
mogelĳk een basisplaats.”
Het beslissende doelpunt in de strĳd om de periode-
titel gaf hem vertrouwen. Op de rechtsbuitenpositie 
denkt hĳ z’n slag te kunnen slaan. “Ik moet het van 
mĳn snelheid hebben. Ik ben iemand die je in de 
diepte moet aanspelen. Daar ligt mĳn kracht.”

Tweede Helft - 2019

De jongeling had vorig seizoen ook voor buur-
man Goes kunnen kiezen. 
Hĳ koos 

eerste klasse enorm. “Het is echt een wereld van verschil. 
Kloetinge draait al een aantal jaar mee in de top van de 
eerste klasse. Ik zie deze club eigenlĳk niet als eersteklas-
ser, maar als hoofdklasser.”
In het begin van het seizoen maakte de rechtsbuiten 
voornamelĳk minuten bĳ Kloetinge 2. “Ondanks dat 
het niveau prima is en je minuten kunt maken, voelt 
het als een tegenslag. De ene week train ik beter dan 
de andere week. Het gaat met ups en downs. Ik kan 
wel zeggen dat dit een leerjaar is, maar ik wil zo snel 
mogelĳk een basisplaats.”
Het beslissende doelpunt in de strĳd om de periode-
titel gaf hem vertrouwen. Op de rechtsbuitenpositie 
denkt hĳ z’n slag te kunnen slaan. “Ik moet het van 
mĳn snelheid hebben. Ik ben iemand die je in de 
diepte moet aanspelen. Daar ligt mĳn kracht.”

GUUS de LEEUW (19)

Team
Kloetinge 1

Positie

Rechtsbuiten

Woonplaats

Krabbendĳke

Opleiding

Logistiek Manager,

Scalda Vlissingen
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Dylan de Kam kan met recht 
de ‘Petr Cech van Kloetinge’ genoemd 
worden. Die vergelĳking heeft vooral 
te maken met zĳn uiterlĳke vertoning. 
De jonge doelman draagt een helm. Als 
C-junior kwam hĳ lelĳk in botsing met 
een tegenstander. 
Het ongeluk bleef hem achtervolgen. Vo-
rig seizoen ging het opnieuw mis. “Door 
die botsing moet ik een helm dragen.” 
Dylan ziet het hoofddeksel niet als een 
belemmering. “Ik wil de bescherming van 
de keeper een beetje op de kaart zetten.”
Als achtjarige betrad Dylan voor het eerst 
de voetbalvelden. De jongeling heeft 
een goed beeld van zĳn kwaliteiten. Hĳ 
onderscheidt zich met zĳn techniek en 
reflexen. “En ik ben goed in één-op-één 
situaties.”
Tĳdens de winterstop maakte de keeper 
van Kloetinge 2 en JO19-1 zĳn debuut 
voor onze hoofdmacht. Hĳ viel een 
kwartier voor tĳd in tegen de profs van 
FC Volendam in het Kras Stadion. “Ik wil 
eerste keeper worden en me ontwikkelen 
tot een belangrĳke pion in het Zeeuwse 
voetbal.” 

DYLAN DE KAM  (19)

DD
Team
JO19-1 / Kloetinge 2Positie

Doelman
Woonplaats
Goes
School
Scalda Vlissingen

JOCHEM SCHIPPER (14)

Team 

JO15-2

Positie

Verdediger

Woonplaats

Goes
School

Pontes Goese Lyceum
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Zino van Eijk is sinds de 
Ministars lid van onze vereniging. Hĳ 
speelde vooral in tweede teams, totdat 
Willy Lund hem naar JO19-1 haalde. Het 
jaar erop maakte hĳ de overstap naar 
Kloetinge 2. “Ik kan echt niet zonder 
voetbal”, stelt de rechtspoot. ,,Voorlopig 
zit ik wel goed bĳ Kloetinge.”
Sinds dit seizoen is Zino een vaste 
waarde bĳ Kloetinge 2, dat onder 
leiding staat van Ronald Zuĳdwegt. 
De middenvelder acteert voornamelĳk 
vanuit een controlerende rol. “Ik kan 
ook als verbindingsspeler uit de voeten 
of achter de spits spelen.” De Goesenaar 
kent zĳn kwaliteiten. “Ik moet het van 
mĳn techniek hebben, niet van snelheid 
of kracht.”
Zino treft elk weekend andere teamge-
noten rond zich heen. Doordat er afgelo-
pen zomer verschillende voetballers naar 
andere verenigingen vertrokken, slonk 
de selectie van Kloetinge 2 aanzienlĳk. 
“Ik denk dat er volgend jaar weer een 
volwaardig team staat”, is Zino positief. 

Jochem Schipper is een ambitieuze voetballer. “Met vrienden ga ik af en toe bĳ het eerste kĳken”, 
vertelt de in Goes woonachtige verdediger. “Het zou natuurlĳk leuk zĳn om later in het eerste te komen”, ambieert 
de jongeling. “Ik zie wel wat er gebeurt. Ik laat alles op me afkomen.”
Plezier en vriendschap zĳn voor Jochem echter het belangrĳkste. De Goesenaaar speelt sinds de Ministars bĳ onze 
vereniging. “Ik zit in een echt vriendenteam”, stelt hĳ. “Het gaat bĳ ons om een lekker potje voetbal en gezellig-
heid.”
De jongeling bekleedt de positie centraal achterin. “Dat doen we met z’n tweeën. We wisselen elkaar af als er een 
aanvaller doorkomt.” Jochem moet het van zĳn longinhoud hebben, stelt hĳ. “Ik ben best snel en ik geef nooit op.”
Af een toe mist Jochem een training, omdat hĳ huiswerk moet maken. “Ik probeer het altĳd zo te plannen dat ik 
’s avonds kan trainen.” 

ZINO van EIJK (21)

Team 

Kloetinge 2

Positie

Controlerende

middenvelder

Woonplaats

Goes
Werk
Pakketbezorger

U bent van ons gewend dat we elke 
uitgave vĳf spelers in beeld brengen. 
Dit keer één minder, omdat we niet van 
iedereen tĳdig een reactie ontvingen.
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Een extra 
vestiging 
in Zeeland?

hallojoost.nl
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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
• ABN Amro
• 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-
 sto¹ eerderĳ  C.J. Brouwer
• De Bruine Hypoth. & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult

C
• Cabman Installatie & Service
• Carédo
• Colĳ n Beveiliging
• De Clavers
• CS Telecom

D
• Dakotech
• Da Vinci Meesterschilders
• DEBA Bedrĳ fswagens
• 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
* ITN Groep
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• L. Jobse
 Tandprothetische Praktĳ k
• Gerrit de Jonge Techniek

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Klok’uus
• Kloosterboer Services bv
• De Ko»  eboer 
• Meesters De Koeĳ er 
• Komal bv
• Kookwereld Goes
• Kruitbosch Print & Sign
• 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
• 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
• Aann.bedrĳ 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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Jeroen opent het gesprek. “Ik was een 
luie voetballer en technisch matig 
onderlegd. Ik maakte wel mĳn goaltjes 
hoor. Na mĳn jeugdperiode speelde 
ik voornamelĳk in het derde van 
Kloetinge.” 
Damian: “Mĳn techniek en scorend 
vermogen zĳn mĳn sterke punten. 
Daarnaast ben ik balvast en verricht 
ik het nodige werk in een wedstrĳd. 
Dat kon mĳn vader in ‘zĳn tĳd’ niet 
zeggen.” De instemmende knik van 
moeder Monique laat aan duidelĳk-
heid niets te wensen over. 
Noa: “Ik ben ook als spits begonnen. 
Nu ben ik verhuisd naar de rechts-
backpositie. Dat gaat me beter af. Dan 
heb ik het spel voor me. Nee, van mĳn 
vader heb ik niets.” De toon is gezet.

Tegenspraak
Jeroen van Gastel, al lid van Kloetinge 
vanaf de F’jes, is bezig aan zĳn 
veertiende seizoen als jeugdtrainer bĳ 
onze vereniging. In die periode heeft 
hĳ talenten zien komen en gaan. Maar 
er is wel iets wezenlĳks veranderd. “Ik 
ben nu trainer van JO17-2. Ik dacht 
dat het trainen van oudere jeugd 
makkelĳker zou zĳn. Maar de jeugd 
is mondiger geworden. Je krĳgt meer 
tegenspraak dan vroeger.”
Overigens ervaart Jeroen wel dat zĳn 
spelers respect voor hem hebben als 
trainer. “Dat dwing je zelf af”, klinkt 
het zelfverzekerd.

Messi of Ronaldo
Jeugdtrainer Jeroen is wel blĳ dat 
de ouders rond zĳn team met een 
realistische blik naar de spelers kĳken. 

JEROEN  VAN GASTEL en zijn
 zoons sparren dagelijks

‘Een trainer moet beseffen dat ieder kind anders is’
Het contact met hen is goed. “Daar 
ben ik heel blĳ mee. Het is erg belang-
rĳk, die wisselwerking tussen trainers 
en ouders. Ik heb ook wel mindere 
ervaringen opgedaan tĳdens mĳn 
trainerscarrière. Emotionele ouders 
die de werkelĳkheid verruilen voor een 
droomwereld.” Echtgenoot Monique 

formuleert het duidelĳker. “Heel veel 
ouders vinden dat hun kind de nieuwe 
Messi of Ronaldo is.”

Neusje voor het doel
Zoon Damian (17) maakt op dit mo-
ment een belangrĳke fase door in zĳn 
voetbalcarrière. De balvaste spits met 

Er wordt niemand gespaard tĳdens ons interview aan 
de keukentafel van de familie Van Gastel in Kloetin-
ge. De vergelĳking tussen vader Jeroen (46) en zĳn 
zoons Damian (17) en Noa (15) vertoont op voetbal-
gebied weinig parallellen, met als enige uitzondering 
dat ze alle drie in de spits begonnen zĳn.

Jeroen nu eens zelf in de stoel bĳ Charly Hair, met vlnr. zĳn zoons Owen, Damian en Noa.

Vaders & zonen
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JEROEN  VAN GASTEL en zijn
 zoons sparren dagelijks

‘een neusje voor het doel’ heeft een 
stapje terug gedaan om zĳn plezier 
in het voetbal terug te krĳgen. “Onze 
trainer van JO19-1 speelt graag met 
snelle spitsen en daar ligt niet mĳn 
kracht. Hierdoor kwam ik weinig of 
niet aan spelen toe en ik heb besloten 
aan te sluiten bĳ JO19-2.”

De jongeling werkt hard om weer 
helemaal fit te worden. ,,Ik doe aan 
krachttraining en heb samen met een 
personal trainer een trainingsschema 
gemaakt. Ik ben erg gemotiveerd om 
toch weer op een hoger niveau te gaan 
acteren. Het plezier is nu weer terug 
en daar gaat het uiteindelĳk allemaal 

om. Persoonlĳke aandacht geeft me 
motivatie.”

Modern
Jongere broer Noa (15) omschrĳft 
zichzelf als een moderne back. Een 
type Malacia van Feyenoord, zo laat 
hĳ weten. “Ik kom graag op over de 
zĳkant en kan dan met voorzetten de 
spitsen aan het werk zetten.” Vader 
Jeroen ziet dat Noa stappen maakt. 
De 15-jarige verdediger is daar zelf 
ook van overtuigd. “Ik merk dat de 
krachttraining haar vruchten afwerpt. 
Ik ben fysiek sterker geworden. Dat 
is voor een verdediger een prettige 
bĳkomstigheid. Daarnaast houd ik van 
mooi voetbal. Acties en één-tweetjes.” 
Noa kan zich weleens verbazen over 
medespelers die na een nederlaag 
lachend van het veld stappen. “Ik ben 
altĳd chagrĳnig. Naar mate ik ouder 
word, duurt dat steeds minder lang.”
Tĳdens het gesprek is ook Noa’s 
tweelingbroer Owen aangeschoven. 
Hĳ was een aantal jaren lid van onze 
vereniging, maar speelt nu bĳ de 
Goese Mixed Hockey Club.

Trendy
Als eigenaar van kapsalon Charlie 
Hair te Goes heeft Jeroen meer dan 
gemiddeld oog voor het kapsel van 
mensen. Zo ook voor dat van onze 
jeugdspelers. Over het algemeen vindt 
Jeroen de meeste kapsels trendy. 
“Maar soms denk ik: hĳ mag wel eens 
naar de kapper.” Zĳn zoons kunnen 
er wel om lachen. “Wĳ lopen de deur 
bĳ de kapper ook niet plat hoor”, 
besluiten ze in koor. 
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de bal is rond
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Piet Bout schreeuwt de longen niet 
uit zĳn lĳf tĳdens een wedstrĳd. Dat 
laat hĳ aan anderen over. “Ik ga niet 
zo snel uit mĳn dak, want daar koop 
je niets voor. Ik geniet vooral van het 
spel en let natuurlĳk goed op wat 
de spelers presteren in het veld. Van 
Valentĳn van Keulen kan ik genieten, 
leuk voetballertje. Technisch en 
creatief. Die heeft voordat hĳ de bal 
krĳgt al gezien wie er vrĳloopt en 
waar de bal naartoe gespeeld moet 
worden. Ik vind het jammer dat hĳ 
niet vaker speelt, maar dat komt vast 
nog wel. Hĳ is nog jong.”

PIET BOUT
voelt zich op z’n gemak

bij Kloetinge

‘Die honderd kilometer op zaterdag is 
het me dubbel en dwars waard’

Je kunt hem eigenlĳk uitteke-
nen, zittend op de bovenste 
rĳ van de hoofdtribune. Elke 
thuiswedstrĳd van ons eerste 
elftal is Piet Bout (75) uit St. 
Maartensdĳk van de partĳ. 
Op zĳn vaste stekje volgt 
hĳ de verrichtingen van ons 
vlaggenschip. “Ik kom al zo’n 
dertig jaar op het Wesselo-
park. Ik ben Kloetinge gaan 
volgen en heb het nooit meer 
losgelaten.”

Mooie club
In die dertig jaar heeft Piet een band opgebouwd met diverse mensen binnen 
onze vereniging. “Dat is het mooie van Kloetinge. Het is een warme en gezelli-
ge club, waar mensen nog naar elkaar omzien. Je hoort er nooit een wanklank. 
Ik voelde me er snel thuis. Daarom kost het me ook geen enkele moeite om één 
keer in de twee weken mĳn auto in te stappen voor weer een rit naar Kloetinge. 
Wat is nou honderd kilometer? Vanzelfsprekend heb ik ook een seizoenkaart.”

Terugkĳken
De inwoner uit ‘Smerdiek’ steekt zĳn mening over het eerste elftal niet onder 
stoelen of banken. “We scoren nog altĳd moeilĳk en onze backs zĳn niet altĳd 
even stabiel. Ik denk weleens terug aan de tĳd van Zuĳdwegt, De Valk en De 
Groene. Die schoten ze wat makkelĳker binnen dan onze huidige spitsen. Dat 
was toch een hoog niveau in die hoofdklasse. Ik ben wel blĳ dat Ramon Janson 
weer aan de weg timmert, want hĳ scoort met grote regelmaat.”
Piet gaat steevast elke thuiswedstrĳd nog even het clubhuis in. “Samen met Ton 
Hopmans, Willem de Vrieze en Wim Steenbergen drinken we nog een borreltje 
en beschouwen de wedstrĳd even na. Om vĳf uur rĳd ik dan weer terug naar 
Smerdiek. Zolang ik mĳn rĳbewĳs heb en mĳn gezondheid het toelaat, hoop ik 
iedere thuiswedstrĳd van Kloetinge van de partĳ te zĳn.” 

De supporter

FO
TO

 JO
EP

 Z
O

ET
EW

EĲ



30 Tweede Helft - 2019

Positief
De algemene tendens is dat de kinde-
ren er vooral veel plezier aan beleven. 
En dat doen ze volgens de moeder 
van Luc ook. Ilona: “Dat komt vooral 
ook door trainer Wim en zĳn assistent 
Stephan. Ze zĳn altĳd positief en 
enthousiast naar de kinderen toe en 
luisteren goed naar hen. Er is ook 
altĳd een eerlĳke verdeling als het 

om speeltĳd van de jongens gaat.” 
De toehoorders knikken instemmend. 
De wedstrĳd is levendig en er vallen 
doelpunten als rĳpe appelen van de 
bomen. De ouders komen wat meer 
los. “Ze spelen nu wel tegen de kop-
loper en als het zo blĳft dan kunnen 
we straks op de platte kar door het 
dorp”, grapt moeder Corinda. Ze 
komt wekelĳks haar zoon Matz en 

zĳn teamgenootjes ondersteunen. 
“Matz is niet altĳd even oplettend 
maar dat hoort ook nog een beetje 
bĳ zĳn leeftĳd. Ik vind het heel goed 
dat hĳ voetbalt en zodoende leert 
samenspelen met anderen.”

Evenbeeld
Niet iedereen van de aanwezige 
supporters heeft vroeger zelf tegen 
een bal getrapt. Vader Hans vormt 
hierop één van de uitzonderingen. 
“Ik was geen geweldige voetballer 
maar kon ontzettend goed een bal 

Lekker ballen

Langs de lĳn bĳ Kloetinge JO11-3 is het op een bewolkte 
zaterdagmorgen in maart opvallend rustig. De aanwezige 
ouders observeren de verrichtingen van hun oogappeltjes en 
waarderen een goeie actie of doelpunt met een gezamenlĳk 
applaus. Geen doldwaze aanmoedigingen of verwĳten richting 
de jeugdige voetballers. Het doet de bloeddruk zeker niet 
toenemen. Patrick, de vader van speler Beau is duidelĳk. “Ik 
geloof niet dat de kinderen in het veld er iets mee opschieten 
als we hier met z’n allen staan te schreeuwen. Lekker laten 
ballen, het zĳn tenslotte nog maar kinderen.” Het is tekenend 
voor de sfeer van het groepje ouders dat wekelĳks het team 
volgt.

Ouders langs de lijn
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Opperste concentratie In de rust gezamenlĳk aan de ko�e
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afpakken”, zo begint hĳ in onvervalst 
Brabants. De voormalig speler van 
FC Bergen vervolgt: “Mĳn zoon 
Vince heeft wat dat betreft de genen 
van zĳn vader. Verdedigend sterk.” 
Voor papa Egbert, die enkele jaren 
zaalvoetbal speelde, liggen de zaken 
iets genuanceerder. “Ik zie in Thĳs 
zĳn spel vooral het karakter van 
mĳn vrouw terug. Maar ook van zĳn 
Opa. Dit team heeft dit seizoen een 
enorme groei doorgemaakt en dat is 
mooi om te zien. Trainers hoeven veel 
minder bĳ te sturen.”

Rust
De dienstdoende jeugdige spelleider 
fluit, nadat hĳ drie keer eerder zĳn 
mobieltje had geraadpleegd, voor de 
rust. Ouders en kinderen lopen samen 
naar het kleedlokaal en zoeken elkaar 
daarbĳ op. Even een bemoedigende 
hand op de schouder. Een knu¹el of 
high-five. Patrick loopt direct naar de 
kantine. Moeder Annemiek (van Mick) 
“Hĳ haalt ko»e voor de trainers. Dat 
doen we iedere week.” 

Goed gevoel
Trainer Wim oogt al even ontspannen 

als de ouders langs de lĳn. Hĳ waar-
deert het dat de ouders een positief 
beeld van hem schetsen. “We doen 
het met z’n allen. Zonder de hulp en 
inzet van de ouders krĳgen we dit 
niet voor elkaar. Complimenten voor 
hen. Ik probeer elke week iedereen 
met een goed gevoel naar huis te 
laten gaan en plezier uit te stralen.” 
Rest maar één conclusie. Wim is deze 
zaterdagmorgen weer in zĳn missie 
geslaagd. Ook wĳ verlaten met een 
prima gemoed het Wesselopark. 
Chapeau voor zo’n teamgeest, binnen 
en buiten de lĳnen.

Geen gezeur, puur plezier, puur voetbal! 

De handen op elkaar bĳ weer een doelpunt

Trainer Wim en zĳn assistent Stephan
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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
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Jasper, vertel eens over je voetbal-
carrière.
“Mĳn eerste stapjes op het heilige 
gras van het Wesselopark zette ik 
op mĳn vĳfde. Mĳn teamgenoten 
waren een jaartje ouder. Ik mocht 
vanwege mĳn jonge leeftĳd nog geen 
wedstrĳden spelen. Ik wilde graag 
iedere week een potje ballen. Daarom 
maakte ik de oversteek naar de 
blauwe kant van Het Schenge. 
Daar heb ik tot de D’tjes gevoetbald. 
Daarna keerde ik - na een testwed-

De eerste maanden van Kloetinge 6
Max Joosse

strĳd gespeeld te hebben - terug bĳ Kloetinge. Bĳ JO17-1 heb ik mĳn meest 
memorabele jaar beleefd. We werden kampioen van de 4e divisie. We hadden 
een sterk team met onder andere Valentĳn van Keulen en Luuk van Vossen. Zĳ 
spelen nu bĳ Kloetinge 1.”

Kloetinge 6 bestaat sinds dit seizoen. Hoe is het team ontstaan?
“Tegen het eind van vorig seizoen hebben we met alle tweedejaars A-junioren 
een aantal gesprekken gevoerd. Sommige jongens stopten, maar het grootste 
gedeelte wilde graag doorgaan met voetballen. Tĳdens de eerste bĳeenkomst 
werd het al duidelĳk dat we graag een soort studententeam wilden beginnen. 
De selectie bestaat voornamelĳk uit eerstejaars senioren, maar ook uit jongens 
die waren gestopt en nu weer terug bĳ Kloetinge zĳn gekomen.” 

Het seniorenvoetbal op 
het Wesselopark zit in de 
lift! Sinds lange tĳd zĳn er 
wekelĳks zeven elftallen in 
touw om een lekker potje 
te voetballen. Zo ook de 
mannen van Kloetinge 6, 
het studententeam van 
Kloetinge. We spraken 
Jasper Lindenbergh (19), 
aanjager van het zesde.

Hogeschool-
voetbal in de
Kelderklasse

De spelers van het studententeam

FOTO JOEP ZOETEWEĲ



34 Tweede Helft - 2019

Livingstoneweg 20, Goes
www.meliesteglas.nl

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

HORECADESK.NL Risicoanalyse

HR advies en ondersteuning

Business Intelligence

Financieel advies en ondersteuning

Concept (door) ontwikkelingHorecadesk inc. - Anthony Fokkerstraat 79 - 4462 ES Goes - 0113-724944 - info@horecadesk.nl



35Tweede Helft - 2019

Jullie staan bekend als studenten-
team. Studeren jullie buiten de 
provincie? Trainen jullie daar ook? 
“Het grootste deel van het team 
is doordeweeks buiten Zeeland te 
vinden, in steden als Amsterdam, 
Rotterdam, Nĳmegen en Eindhoven. 
Trainen is voor ons dus lastig. De 
meesten zitten op kamers en zĳn 
druk bezig zĳn met studeren, uitgaan 
en alle andere dingen die daarbĳ 
horen. We trainen nog wel op vrĳdag 
in Kloetinge en spelen dan vaak een 
partĳtje.”

Hoe bevalt het eerste jaar in de 
Kelderklasse?
“Het seizoen begon voortvarend. We 
wonnen bĳna alle wedstrĳden, er 
kwamen veel jongens trainen en bo-
venal was de sfeer goed. Ik merk dat 
er soms een beetje twĳfel in het team 
is of we puur een gezelligheidsteam 
zĳn of toch een team dat serieus wil 
voetballen. We moeten daar nog de 
juiste balans in zien te vinden. Als je 
eenmaal op dat veld staat, dan wil je 
toch altĳd winnen!”

Altĳd willen winnen betekent dat 
jullie altĳd vroeg naar bed gaan op 
vrĳdag, toch?
“Ik lieg als ik zeg dat iedereen leeft 
voor de sport. Er wordt niet moeilĳk 
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Jasper als ‘ingehuurde speler’ in de wedstrĳd Kloetinge 2 - Sliedrecht 2 (3-0)

Jasper (rechts): “Ons team moest niet een club 
binnen de vereniging worden.”

gedaan over een biertje op de vrĳdagavond. We spelen onze thuiswedstrĳden 
om 16:45 uur, dus dan zĳn de meesten al wel redelĳk hersteld van de afgelopen 
avond. Bĳ uitwedstrĳden zie je wel vaak kleinere oogjes. Het uithoudingsver-
mogen van de meeste spelers is ook niet meer wat het geweest is. Anders dan 
in de junioren moeten wĳ nu zelf veel dingen regelen. Dat wil nog wel eens 
misgaan. Na de wedstrĳd blĳven er meestal jongens op de club hangen, maar 
dat zou nog meer kunnen. Wat dat betreft moet het team nog een beetje 
loskomen.” 

Jullie worden regelmatig ingehuurd door andere teams.
Hoe vinden jullie dat?
“Voordat het seizoen begon, kregen we te horen dat ons team niet een eigen 
club binnen de vereniging moest worden. Wĳ moeten andere teams helpen als 
dat nodig is. Joep Korstanje en ik spelen daarom vaak met het tweede mee. 
Dat vind ik persoonlĳk leuk om te doen. Ik merk dat ik het nog steeds erg leuk 
vind om op een wat hoger niveau te voetballen. Ik studeer zelf in Amsterdam 
en denk erover na om daar een club te zoeken, zodat ik ook doordeweeks kan 
trainen.”

Hoe verloopt de samenwerking tussen jullie en de rest van de vereniging?
“De samenwerking met Kloetinge verloopt prima. De leiders van de senioren-
teams communiceren veel met elkaar. Op donderdagavond krĳgen wĳ altĳd te 
horen of we nog spelers moeten leveren aan andere teams.” 

Tot slot: wat zou je aan anderen willen meegeven die erover nadenken om 
een team op te starten?
“Je moet een duidelĳk plan hebben, genoeg spelers vinden en goede afspraken 
maken met de club. Het is leuk om met je vrienden te voetballen, maar een 
heel team oprichten is zeker niet zo makkelĳk als het lĳkt.”
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Volgens Ilona moet de basis van een sporter goed 
zĳn. “Dus: dagelĳks voldoende koolhydraten, 
eiwitten en vetten. Ze leveren ons de energie die 
we nodig hebben. Ik werk zoveel mogelĳk vanuit 
wetenschappelĳk onderbouwde feiten.”
De diëtiste ziet dat de commercie bezit neemt van 
de sporter. Het aanbod shakes en voedingssup-
plementen schiet als paddenstoelen uit de grond. 
“Als je basisvoeding goed is, heb je dat eigenlĳk 
niet nodig. Uit normale voeding is voldoende te 
halen om optimaal te presteren. Je kunt altĳd 
kĳken wat je daarnaast nog extra wilt nemen.” 

‘Als je optimaal wilt presteren,
moet je de 25+ avond overslaan’

Je kunt geen dag- of weekblad openslaan of je 
wordt geconfronteerd met artikelen over voe-
ding. Iedereen heeft er in deze tĳd wel iets over 
te zeggen. Sportvoeding vormt een onderdeel 
in het geheel. Diëtiste Ilona Sonke blĳft kalm 
onder de vele ‘waarheden’ en voedingsadviezen. 

Mensen moeten de balans vinden tussen het laten staan van 
eten en het juist tot zich nemen van bepaalde voedingssto¹en. 
“Een broodje frikandel in de week schaadt niet als de voeding 
de rest van de week in balans is. Voldoende drinken op trai-
nings- en wedstrĳddagen is van groot belang. Vergeet ook fruit 
niet. Als je gezonder eet, ervaar je wat voeding met je doet.”

Biefstuk
Volgens Ilona valt er voor de amateurvoetballer nog de nodige 
winst te halen, als het gaat om herstel na wedstrĳden en 
trainingen. “Aanvulling van eiwitten schiet er nogal eens bĳ in, 
terwĳl een schaaltje kwark met fruit, honing of muesli binnen 
twee uur na een training of wedstrĳd al voldoende is. Ik kan me 
voorstellen dat na een training de biefstuk niet meer de pan in 
gaat, terwĳl daar wel heel veel eiwitten in zitten.” 
De diëtiste juicht het toe dat de eerste selectie van Kloetinge 
bĳ uitwedstrĳden nasi nuttigt in het clubhuis. “Een goeie zaak. 
Vol koolhydraten.”

Ilona heeft enkele tips voor onze voetballers:
• Eet tussen de twee en vier uur voor aanvang van de 

wedstrĳd. Eet geen half uur voor de wedstrĳd! Eten ver-
teren kost energie en die energie moet eigenlĳk naar je 
spieren.

• Als je niet te veel wilt eten, kun je je maaltĳd verkleinen 
en meer tussendoortjes nemen.

• Drink voldoende water op wedstrĳd- en trainingsdagen, 
want tĳdens het sporten verlies je veel vocht.

• Beperk alcoholgebruik. Alcohol droogt je lichaam uit en 
zorgt bĳ overmatig gebruik voor een negatieve vochtba-
lans. Vrĳdagavond voldoende water drinken en dus niet 
naar de 25+ avond in het Goese nachtleven, haha. 

• Neem voldoende rust. 

Diëtistenpraktĳk Ilona Sonke heeft een multidisciplinaire samen-
werking met Groepspraktĳk voor fysiotherapie ‘De Clavers’. Ilona 
haar specialisatie als diëtiste wordt zodoende ingezet en gecombi-
neerd vanuit meerdere disciplines.

Diëtiste
ILONA SONKE

‘Er valt veel winst te halen
uit het voedingspatroon van
amateurvoetballers’ Fysiotherapie

De Clavers
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“Jongens, ik moet hier toch geen veterstrikdiploma’s uit gaan delen! Oranje, 
houd de bal eens langer in de ploeg!” Het is 19:45 uur en Kloetinge JO13-1 is net 
begonnen aan het partĳtje op de training. Rien de Bruine staat fel te coachen 
en voetbalt zelf ook actief mee. 
Het partĳtje gaat gelĳk op. Na een kwartier roept Rien: “Winnende goal, de 
verliezer ruimt op.” Woorden die altĳd extra krachten lĳken los te maken bĳ 
jonge voetballers. De ploeg zonder hesjes gaat er met de winst vandoor, de 
hesjes ruimen op. 

“Jongens, ik moet hier toch geen veterstrikdiploma’s uit gaan delen! Oranje, 
houd de bal eens langer in de ploeg!” Het is 19:45 uur en Kloetinge JO13-1 is net 
begonnen aan het partĳtje op de training. Rien de Bruine staat fel te coachen 
en voetbalt zelf ook actief mee. 
Het partĳtje gaat gelĳk op. Na een kwartier roept Rien: “Winnende goal, de 
verliezer ruimt op.” Woorden die altĳd extra krachten lĳken los te maken bĳ 
jonge voetballers. De ploeg zonder hesjes gaat er met de winst vandoor, de 
hesjes ruimen op. 

J013-1 straalt dit seizoen plezier 
en strĳdlust uit. Een hecht col-
lectief zonder echte uitblinkers: 
“Dat is juist onze kracht.” Trainer 
Rien de Bruine vertelt over het 
trainerschap en blikt samen met 
aanvoerder Thom Meĳboom 
terug op de eerste helft van het 
seizoen. 

Marcel Kole (links) en Rien de Bruine trainen JO13-1. Aan de bal Thom Meĳboom.

Job Zwamborn
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JO13-1
wil zich ontwikkelen
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Trainerschap 
Thom Meĳboom: “Dat doet hĳ 
geregeld om ons te triggeren. Onze 
andere trainer, Marcel, doet het 
nog vaker. Als je bĳvoorbeeld tien 
keer overspeelt in de rondo, moeten 
de twee in het midden tien keer 
opdrukken of een andere opdracht 
uitvoeren.” 
Heel erg vindt Thom dat niet. “Het 
helpt. Soms moet je nét iets feller 

zĳn.” Rien: “Soms doen we zelf actief 
mee. Dan proberen we de boel een 
beetje op te naaien. Dat is soms 
nodig, omdat het dan te slap gaat.”
Rien geeft aan dat zĳn fanatisme 
wel een aandachtspuntje is. “Ik vind 
het lastig om altĳd trainer te blĳven. 
Ik ga soms net iets te veel op in 
het spelletje. Dat komt ten eerste 
doordat ik nog te veel zelf voetballer 
ben, maar ook omdat mĳn zoontje 
(Persĳn) in dit team speelt. Ik ben dus 
ook supporter. Het is soms lastig om 

de trainerspet op te houden en rustig 
te analyseren. Ik wil nog wel eens 
meegaan in de emotie.”
De trainer vindt het niet lastig om zĳn 
zoon gelĳkwaardig te behandelen. “Ik 
heb eerst een paar jaar mĳn oudste 
zoon Thĳmen getraind. Vorig jaar ben 
ik gevraagd om de J013-1 te trainen. Ik 
heb toen ja gezegd, ongeacht of mĳn 
eigen zoon bĳ het team zou komen.”

Prestaties
Thom kĳkt tevreden terug op de pres-
taties tot medio maart. “We hebben 
een aantal wedstrĳden gehad waar we 
goed zĳn weggekomen en een paar 
wedstrĳden verliepen ongelukkig. Ik 
denk dat we blĳ moeten zĳn met de 
plek waar we nu staan.” 
Rien: “Ik denk dat RBC gelĳkwaardig 
aan ons is. ’t Zand is de terechte 
koploper en duidelĳk een klasse beter. 
Thuis tegen de nummer twee, Unitas 
(0-4), vond ik ons echter absoluut 
niet minder. Zĳ hadden alleen wel een 
spits die heel goed was. Thom: “Aan 
het begin van het seizoen hadden we 
als doel om in de top drie te eindigen. 
Als dat niet lukt, moeten we in ieder 
geval wel top vĳf spelen.” 

Rien prĳst de gedrevenheid van zĳn 
spelers. “Begin dit seizoen trainden 
we twee keer per week. Op den duur 
kwamen er een paar lastige wedstrĳ-
den aan. Toen kreeg ik een appje van 
de moeder van Thom; of Thom voor 
de training even met me kon praten. 
Thom bleek graag een extra dag in de 
week te willen trainen.”
Die vraag deed Rien goed. “Ik was hier 
zó positief verrast over. De jongens 
zĳn er echt mee bezig en dat vind ik 
mooi.” Thom: “Ik wil meer voetballen 
en hoog eindigen in de competitie, 
dus nu trainen we soms op vrĳdag 
samen met de J012-1.”

Individueel beter worden
Voor de trainer is de eindklassering 
niet zo belangrĳk. “Aan het begin heb 
ik samen met Marcel gezegd dat we 
als team beter moeten gaan voet-
ballen en dat de jongens individueel 
beter moeten worden. Daar hebben 
we dit seizoen zeker stappen in gezet. 
Ze zĳn rustiger geworden aan de bal, 
het positiespel is beter en je ziet ze 
individueel ook beter worden. Voor 
mĳ is het seizoen nu al grotendeels 
geslaagd.”

‘Soms doen we zelf
actief mee. Dan proberen 
we de boel een beetje
op te naaien.’
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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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Mooie vereniging
VV de Meeuwen, een traditionele 
voetbalvereniging met een prachtig 
complex aan de voet van de duinen, 
gezellige kantine, mooie tribune en 
een tenue met een mooi egaal groen 
shirt met witte broek. Waarom ze 
bĳ Kloetinge vĳftien jaar terug van 
dit tenue zĳn afgestapt en voor die 
lelĳke streepjes hebben gekozen, is 
me nog steeds een doorn in het oog.
VV de Meeuwen vierde vorig jaar haar 
zeventigjarig bestaan en promoveer-
de in het feestjaar voor het eerst in 

Wim Sturm

de historie naar de eerste klasse. De 
media schonk daar summier aandacht 
aan. Zoutelande kwam natuurlĳk 
geheel anders in het nieuws. Je 
kon geen radio aanzetten of krant 
openslaan of het ging wel over de 
Walcherse badplaats. De voornaamste 
reden was natuurlĳk de muzikale hit 
van BlØf. 
Toeristen trokken die zomer in groten 
getale naar Zoutelande op zoek naar 
het in het nummer genoemde ‘oude 
strandhuis’. De teleurstelling was 
groot, nu blĳkt dat dat strandhuis 
helemaal niet bestaat. Zo keerden 
velen teleurgesteld huiswaarts.
Voor de return waren we dus vorige 
maand op bezoek bĳ vv de Meeuwen. 
Ondanks hun inzet moesten ze 
wederom een nederlaag incasseren, 
waarmee degradatie voor de ploeg 
uit Zoutelande wel heel dichtbĳ is 
gekomen.

Verwĳzing
Mochten we elkaar in de toekomst 
opnieuw tre¹en, dan heb ik alvast de 
richting naar Kloetinge aangewezen. 
Daarop staat ook de verwĳzing naar 
’t Ouwe Veeruus in ons dorp. Als je 
vanaf het Marktveld het Noordeinde 
inrĳdt, dan is het het eerste huis aan 
de linkerkant.
Want dit bestaat gewoon echt.

’t Ouwe Veeruus
Langs de zijlijn
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Dit seizoen speelden we de enige 
Zeeuwse derby in de eerste klasse 
tegen vv de Meeuwen.
De altĳd beladen derby’s tegen 
Hoek behoren voorlopig tot het 
verleden, maar ook tegen de ploeg 
uit Zoutelande was in december een 
mooie derbysfeer. In de thuiswed-
strĳd moest ik helaas de eerste helft 
aan mĳ voorbĳ laten gaan, omdat 
mĳn hulp werd ingeroepen op het 
tweede veld. De return in Zoutelan-
de was ik wederom van de partĳ.

Duinovergang Zoutelande

‘t Ouwe Veeruus in Kloetinge
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Oostwal 103   |   4461 JV Goes   |   T. 0113 - 27 19 19   |   F. 0113 - 27 19 20   |   www.debruinehypotheken.nl

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)




