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“Rapporteren, maar vooral 
vooruitkijken met               ”

weazuidwest.nl • info@weazuidwest.nl • 0113 25 63 00 • 0111 45 37 00 WEA ZUID-WEST    Goes • Zierikzee  

Innovatie is kenmerkend voor ons kantoor. Dit bewijzen we onze klanten met ons 

financiële product Joost. Joost is een unieke methode waarmee we niet alleen 

ontzettend snel cijfers kunnen presenteren, maar vooral vooruitkijken en u actief 

kunnen voorzien van stuurinformatie. Met deze methodiek lopen we voor in de 

verwerking van data. Zo helpen wij ondernemers om in financiële topconditie te 

komen.

Wij helpen ondernemers om in �nanciële 
topconditie te komen
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Licht aan de voetbalhorizon
In deze vreemde tĳd van corona 
willen we u graag informeren over het 
wel en wee binnen onze vereniging. 
Een vreemde tĳd, omdat met name 
de jeugdteams van vv Kloetinge 
onderling hun wedstrĳden spelen en 
er geen supporters welkom zĳn. De 
kantine ligt er al maanden verlaten 
bĳ. Gelukkig gloort er wel wat licht 
aan de voetbalhorizon voor een 
hervatting van alle groepstrainingen 
en voorzichtig wordt er al weer nage-
dacht over een onderlinge regionale 
competitie. Als vereniging bereiden 
we ons voor op een herstart wanneer 
daar weer ruimte voor wordt gebo-
den. En daarbĳ willen we ieder lid zo 
veel mogelĳk zĳn of haar trainings- en 
wedstrĳdmomenten geven.

Nieuw kunstgrasveld
Graag informeer ik u daarom over 
de recente ontwikkelingen inzake 
het project aanleg en vernieuwing 
kunstgrasvelden (veld 1 en 5). 
Het is geen geheim dat het, gezien 
de omvang van onze vereniging, 
regelmatig schuiven is om alle leden 
hun trainings- en wedstrĳduren te 
geven. Als de weergoden ons dan ook 
nog eens slecht gestemd zĳn, wordt 
het helemaal een zeer complexe 
puzzel die eigenlĳk niet te leggen is. 
Gelukkig heeft de gemeente Goes in 

Voorwoord

2020 besloten om op ons hoofdveld een kunstgrasveld met verlichting aan te 
leggen en tegelĳkertĳd de toplaag van veld 5 te vervangen.
Binnen onze vereniging is er een projectgroep gestart met welwillende vrĳ-
willigers en enkele bestuursleden. Het is een verademing om te zien hoe de 
aanwezige expertise zich zo enthousiast verenigt in het belang van dit project!
Inmiddels hebben wĳ kennis gemaakt met de projectleider en hebben wĳ ons 
programma van eisen gecommuniceerd.
Eind maart was het concept van dit uiteindelĳke programma van eisen beschik-
baar en de planning is dat we in de maanden juli en augustus en wellicht deels 
in september van dit jaar het nieuwe hoofdveld kunnen realiseren. Medio 
september zou het nieuwe hoofdveld bespeelbaar moeten zĳn.
Daarmee wordt een langgekoesterde wens gerealiseerd. Met name de combina-
tie van een nieuw hoofdveld met LED-verlichting zal ervoor zorgen dat we meer 
mogelĳkheden hebben voor trainingen en doordeweekse wedstrĳden.

Jan-Kees de Bruine
voorzitter

Voor u ligt een nieuwe, dikke editie 
van ons clubmagazine. Om de kwa-
liteit en leesbaarheid van het blad 
te kunnen blĳven waarborgen is, in 
overleg met de redactie, besloten 
voortaan één uitgave van onze 
magazines te laten vervallen. Dus 
naast de bekende presentatiegids 
ontvangt u elk voorjaar tevens een 
clubmagazine.
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In deze moeilĳke tĳd moeten niet alleen sportverenigingen financiële o	ers 

brengen, maar ook het bedrĳfsleven krĳgt flinke klappen. Ondanks dat zĳn de 

meeste sponsoren vv Kloetinge blĳven steunen en dat is voor onze vereniging 

van levensbelang. Wĳ zĳn hen dan ook enorm dankbaar voor deze steun en 

hopen zo spoedig mogelĳk weer een sportieve tegenprestatie te kunnen bieden.

SPONSOREN BEDANKT
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werk aan
je toekomst

KIES EEN
OPLEIDING
IN DE BOUW

WWW.BOUWMENSENZUIDWEST.NL

TIMMEREN

STUKADOREN

TEGELEN

METSELEN

TIMMER & MEUBELINDUSTRIE

Kloetingseweg 46
4462 BA Goes
Tel. 0113  23 28 00
w w w.triasnotarissen.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

www.roegiersglas.nl 0113-577221 www.dekoeijerschilders.nl 0113-577220
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Podium
Jan-Pieter: “Wĳ – WEA – kregen 
meteen het gevoel dat we erbĳ 
hoorden. WEA werd direct de ruimte 
geboden een bedrĳfspresentatie te 
houden. Op die manier krĳg je een 
podium. Bĳ een bezoek aan het 
sponsorhome of clubhuis herkennen 
sponsoren ons meteen als iemand van 
WEA-Joost. Dan krĳgt het poppetje 
gelĳk een naam.”

Scoren
Voor Michel is het duidelĳk dat WEA 
en voetbalvereniging Kloetinge vanuit 
een duidelĳke filosofie opereren. “We 
willen allebei scoren, op een zo hoog 
mogelĳk niveau. Kloetinge is een 
mooie en actieve club, die een goede 
naam heeft opgebouwd. Met goede 

en gedreven mensen. Dynamisch en 
vertrouwd. Een club zonder heibel. 
Een vereniging die aandacht geeft 
aan haar sponsoren. Daar kunnen wĳ 
ons als WEA prima mee associëren. 
Ook binnen ons personeelsbestand is 
enthousiasme en betrokkenheid een 
sterk wapen. Naast een brok ervaring 
is er veel ruimte voor jonge medewer-
kers.”
 
Schoenendoos
Binnen elke organisatie vinden 
veranderingen plaats. Of het nu een 
voetbalclub of een accountants-
kantoor betreft. Meebewegen in de 
moderne en digitale tĳd. Michel: 
“Vroeger kwamen klanten hier binnen 
met een schoenendoos vol bonnetjes. 
Dat is nu niet meer voor te stellen. 
Je gaat ook niet meer naar je boek-
houder, maar naar je accountant. We 
merken dat onze klanten heel trouw 
zĳn. Is ook wel een beetje Zeeuws. 
Het betekent dat we van toegevoegde 
waarde zĳn.”

Mark Schuit
Een deel van de medewerkers van 
WEA heeft a¢niteit met voetbal. 
Michel: “Zĳ vinden het leuk en zĳn er 
trots op om de bedrĳfsnaam van WEA 
op het shirt van Kloetinge te zien. 
Voormalig eerste elftalspeler Mark 
Schuit speelde zelfs in het shirt van 
zĳn werkgever.” 

Kloetinge-shirt
Jan-Pieter mag dan wel niet bĳ 
Kloetinge voetballen, een shirt 
van de club heeft hĳ wel. “Na het 
afsluiten van de sponsorovereenkomst 
kregen we een ingelĳst wedstrĳdshirt 
aangeboden. Met onze bedrĳfsnaam 
erop. Dat hangt nu aan de muur van 
mĳn kantoorruimte. Een mooi gebaar 
vanuit de club. Dat hebben wĳ als 
WEA-Joost bĳzonder op prĳs gesteld.”

Vennoot Michel Janssen 
en relatiebeheerder 
Jan-Pieter Bevelander 
van WEA Zuid-West

‘De saamhorigheid
was er snel’

De lectuur op de leestafel is 
veelzeggend. De presentatie-
gids en het clubmagazine van 
voetbalvereniging Kloetinge 
zĳn twee blikvangers tussen de 
vakbladen en tĳdschriften. In de 
wachtruimte van accountants- en 
advieskantoor WEA Zuid-West 
aan de Singelstraat in Goes 
voel je op die manier direct de 
verbondenheid. Vennoot Michel 
Janssen en relatiebeheerder 
Jan-Pieter Bevelander hebben 
die saamhorigheid bĳ vv Kloe-
tinge vanaf het begin van het 
shirtsponsorschap ervaren. 
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Michel Jansen (links) en Jan-Pieter Bevelander
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Kermis in Westdorpe
Eddy (67) vertelt met veel bravoure 
over zĳn verleden. “The Eagles en 
Pink Floyd waren mĳn favorieten op 
de draaitafel. Op een zaterdagavond 
waren er tussen de vier- en vĳfhon-
derd jongelui bĳ ons te gast. In onze 
disco traden artiesten op als Brainbox, 
Unit Gloria (met zanger Robert Long), 
Earth & Fire en Herman Brood. Bĳ 
de afsluiting van de jaarlĳkse kermis 
in Westdorpe heeft de Dizzy Man’s 
Band diverse keren opgetreden. Dan 
was het stampvol. Vaak achthonderd 
man. Dat waren nog eens tĳden.”

Ontwikkelingswerk
Eddy geniet er nog zichtbaar van. Het 

vrĳwilligerswerk is een deel van zĳn 
leven geworden. In 1988 verhuisde 
hĳ vanuit Westdorpe, het op één na 
langste dorp van Nederland, naar 
Goes. ”Ik woonde destĳds achter de 
velden van sportpark Het Schenge. 
In mĳn ‘achtertuin’ werd die zomer 
het Zilveren Ganze Toernooi georga-
niseerd. Aan dat toernooi deed ook 
Jong Zeeland mee. Mĳn oom Wies van 
Avermaete was de coach.”
De Zeeuws-Vlaming bezocht een 
aantal wedstrĳden. “Op één van die 
avonden raakte ik aan de bar, onder 
het genot van een pilsje, aan de 
praat met Paul Dekker en Antoine 
van Goethem. Ze vroegen me om 
vrĳwilliger te worden bĳ vv Kloetinge. 
Paul belde om de twee dagen of ik al 
een beslissing had genomen. Ik heb 
toen één keer een bezoek aan de club 
gebracht en was meteen om.”

Manusje van alles
Al meer dan dertig jaar maakt Eddy 
zich verdienstelĳk voor de club. Zo 
was hĳ jeugdcoördinator, lid van de 
jeugdcommissie, grensrechter, leider 
van diverse elftallen, scheidsrechter 
en barman. Bĳ de KNVB was hĳ 
competitieleider Zuid 1, controller 
alternatieve stra®en en lid van de 
werkcommissie jeugdvoetbal. 
Eddy: “Zodoende kennen heel veel 

mensen mĳ. Als competitieleider 
ben ik er wel achtergekomen dat de 
topografische kennis van Nederland 
in Zeist geen prioriteit had. Jeugd-
teams – op het laagste niveau – van 
Hontenisse (Kloosterzande) indelen 
bĳ die van Aardenburg. Dat is een uur 
rĳden. Daar heb ik toen een stokje 
voor gestoken. Ik hanteer altĳd één 
duidelĳke regel: afspraak is afspraak.”
Voor zĳn vele werk bĳ de KNVB kreeg 
Eddy in 2015 de gouden speld van de 
voetbalbond. 

Iets doen voor een ander. Het zit in de genen van de familie Van 
Avermaete. Eddy is er een schoolvoorbeeld van. Op zĳn vĳftiende 
was hĳ één van de drĳvende krachten achter discotheek ‘Poly Pam’ 
in zĳn geboorteplaats Westdorpe. “Ik was er diskjockey.”

Eddy van Avermaete
is van alle markten thuis

Als vrĳwilliger breed inzetbaar Ook bĳ de beslissingswedstrĳd in 1995 was Eddy er bĳ
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Onvergetelĳk
Eddy omschrĳft Kloetinge als één 
grote familie. Hĳ heeft onvergetelĳke 
momenten meegemaakt met de club. 
Eén die eruit springt is de beslissings-
wedstrĳd van ons eerste elftal op 
20 mei 1995 in Scherpenzeel in de 
Gelderse Vallei. Op het veld van ‘de 

Valleivogels’ was Harkemase Boys de 
tegenstander.
“Die Friezen speelden met de botte 
bĳl. De wedstrĳd begon al later 
omdat de supportersbussen van de 
tegenstander vertraging hadden 
opgelopen onderweg. Er was een 
hoop reuring, zowel binnen de lĳnen 
als daarbuiten. Op een gegeven 
moment schoot een speler van de 
tegenstander de bal keihard in de 
dug-out van Kloetinge. Ik was dat 
jaar assistent-scheidsrechter en zat 
in de dug-out naast trainer Kees 
Zwamborn. De bal miste Kees op een 
haar na. We wonnen uiteindelĳk met 
2-1 door doelpunten van Alex Lourens 
en Paul Schipper.” 

Corona-coördinator
Sinds de uitbraak van het coronavirus 
kan Eddy een nieuwe loot aan de 
boom van zĳn vrĳwilligerswerk 
toevoegen. Eddy is één van onze 
corona-coördinatoren. Het is niet zo 
dat hĳ de cĳfers van de dagelĳkse 
besmettingen bĳhoudt of voor elk 

interview van Jaap van Dissel of 
Diederik Gommers de televisie aanzet. 
Eddy neemt, zoals we hem kennen, 
zĳn werk als vrĳwilliger zeer serieus. 
“Het vergt de nodige tact, want 
je kunt ook op weerstand stuiten. 
Mensen die gezond thuis de deur 
uitgaan, willen ook weer gezond 
thuiskomen. Veiligheid voor alles. 
Ik zeg vaak: je ruikt het niet, je ziet 
het niet en je proeft het niet. Maar 
het kan er wel zĳn én je kunt er flink 
ziek van worden. Over het algemeen 
worden de maatregelen binnen de 
vereniging goed opgevolgd en toont 
men begrip. Ik wil niet overkomen als 
een politieagent of BOA.”

Plezier
Eddy straalt plezier uit in wat hĳ 
doet. “Ik vind het leuk om tĳdens 
mĳn vrĳwilligerswerk en daarbuiten 
blĳe gezichten te zien. Een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd. 
Binnen de vereniging voel ik me 
gewaardeerd. Ik heb er vrienden voor 
het leven gemaakt.”

Eddy straalt plezier uit in alles wat hĳ doet

Ook bĳ de beslissingswedstrĳd in 1995 was Eddy er bĳ

Veelzijdige
vrijwilliger:
van diskjockey tot
corona-coördinator
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FIT BLIJVEN

sligro.nl

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

Bĳ sportpark ‘Het Schenge’ werkt Huub aan zĳn conditie
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Wat doe je om fit te blĳven in 
coronatĳd? 
“Tĳdens corona ben ik veel buiten 
aan het sporten om spiermassa te 
behouden en op te bouwen. Dit doe 
ik vooral bĳ sportpark Het Schenge, 
waar ze een aantal jaren geleden een 
soort buitengym hebben geplaatst. 
Hier doe ik oefeningen waar je je 
eigen lichaamsgewicht voor gebruikt, 
oefeningen waarbĳ je dus geen 
materialen nodig hebt. 
Normaal gesproken sport ik buiten 
het voetballen om een aantal keren 
per week bĳ de Basic Fit, maar die is 
helaas al een tĳdje dicht. Het buiten 
sporten doe ik dus als een soort 
alternatief. Hardlopen doe ik ook 
regelmatig, maar daar ben ik verder 
niet zo intensief mee bezig.”

FIT BLIJVEN
in coronatijd

Huub
Wolters

Hoe zorg je ervoor dat je je
balgevoel behoudt met het gebrek 
aan de gebruikelĳke trainingsoefe-
ningen?
“Op voetballend gebied train ik vooral 
mĳn benen om m’n spieren te behou-
den. Verder voetbal ik nu minstens 
een keer in de week met een klein 
groepje vrienden en teamgenoten om 
het balgevoel te behouden.”

Hoe veel uur in de week ben je 
bezig om jezelf fit te houden en 
welke oefeningen doe je dan? 
“Het aantal uren dat ik bezig ben 
verschilt. Het komt meestal neer op 
1,5 á 2 uur per training en dat vĳf tot 
zes keer in de week. Dat zĳn, zoals ik 
net al noemde, oefeningen waarbĳ ik 
mĳn eigen lichaamsgewicht gebruik, 

denk aan opdrukken, optrekken en 
squatten.”

Hoe is je betrokkenheid met de
club nu?
“We hebben aan het begin van de 
lockdown een schema gehad waarin 
vooral stond hoe je spiermassa kunt 
behouden. Er stonden verschillende 
oefeningen in het schema, zodat we 
door konden trainen.”

Hoe zit het met het vinden van 
motivatie nu je niet competitief
kan sporten?
“Motivatie is er altĳd wel geweest om 
te sporten. Het zit nu zelfs in mĳn 
ritme om vĳf tot zes keer in de week 
te sporten!”

Trainen met het hele team 
kan sinds kort weer voor alle 
junioren en senioren tot 27 
jaar. Het zal veel leden van 
onze club echter nog aan een 
goeie dosis wedstrĳdritme 
ontbreken en bĳ sommigen 
zal er conditioneel hier en 
daar ook nog wel wat werk 
aan de winkel zĳn. Huub 
Wolters, speler van Kloe-
tinge 1, heeft in ieder geval 
niet stilgezeten in de voor-
bĳe periode. Op deze manier 
blĳft hĳ fit in coronatĳd.

FOTO’S RON QUINTEN

Job Zwamborn
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A
• ABN AMRO
• AddMark
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• A.P. Moelker Fruit
• A.S.T. Verhuur & Handel
• Autofi t Group

B
• De Baar & Leendertse
• Baker Tilly
• Bakker Boer
• BooNe Optiek
• Biercafé De Pompe
• Bouvast
• Bouwgroep Peters bv
• Bouwmensen
• Sto® eerderĳ  C.J. Brouwer
• De Bruine Hypoth. & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult
• Buro Salt

C
• Carédo
• De Clavers
• Capello
• CS Telecom
• Colĳ n Beveiliging

D
• Dakotech
• Da Vinci Meesterschilders
• Delmeco Group bv
• Delta Makelaardĳ 
• Delta Paints
• J.C. Dekker bv
• Drukkerĳ  Zeeland
• DRV Acc. & Belastingadviseurs

E
• Endless Hair
• EDW Autolease
• Endura Sport Goes

• Elie Beveiliging
• Everbake Group bv
• El Toro

F
• Faasse & Fermont
• Faktor Civil Engineering bv
• Fire&Rescue

G
• G&B Vis- en Vleeshandel
• Geĳ tenbeek Top Movers
• Grafi sch Bedrĳ f Goes
• 4U Group Personeelsdiensten

H
• BC Haringman bv
• HDV Steigerbouw
• Hessels Coating bv
• Hofman Productions
• Huiskes Metaalhandel

I/J
• ING
• Intersport Erik
• Intra Interieurbouw
• ITN Groep
• Iveco Schouten bv
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• Jobmaniac Goes bv
• Tandprothetische Praktĳ k

L. Jobse
• Gerrit de Jonge Techniek

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Klok’uus
• Kloosterboer Services bv
• De Ko¢  eboer 
• De Koeĳ er Schilders
• Kĳ k op Drank
• Kookwereld Goes
• Kruitbosch Print & Sign
• Kuĳ pers Utiliteit Zuid

L
• Autoschade Cor Lagendĳ k
• Letzer bv
• LEO Interieurgroep bv
• Bouwbedrĳ f J. v/d Linde 
• Livingstone bv
• LMG
• BouwCenter Logus
• LuxImprove 

M
• Makkina
• Marsaki bv
• MD Autotechniek
• Melieste Glas
• Van Mossel Autolease

N
• Nilsson

Communicatie Kunstenaars
• Nĳ sse Assurantiën bv
• Neem Dirk

O
• Mossel-Oester & Vishandel

Piet van Oost bv
• Olie & De Jonge Advocaten
• Oude Diep bv

P
• Hoveniersbedrĳ f Paardekooper
• PCI
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plieger bv 
• Profi le Tyre Center
• ProTech Monte Carlo
• Plan & Omgeving bv 
• Piet Vogelaar Business Rent

R
• Rabobank Oosterschelde
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv
• Rico Moda Uomo
• Bouwbedrĳ f Rĳ k

• Accountants- en adviesgroep 
Rĳ kse

• Roode Handel
• RoosRos Architecten

S
• Aann.bedrĳ f Van Sabben bv
• Saman Groep
• Sigma Personeelsdiensten
• Sligro Goes
• So What Nederland bv
• Smulderstextiel.nl
• Stad & Zeeland NVM

Makelaars

T
• TAB Tankbouw
• Techno West Services
• Tolhoek Keukens
• Traas Zuidwest Nederland bv
• TRIAS Notarissen

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Van den Dongen Parket
• Vermeer Middle East FZCO
• Eethuis De Vierlinden

W
• WEA Accountants & Adviseurs 

Zierikzee
• Woninginrichting-AANHUIS.nl
• Wĳ kopenhuizen

Z
• Zandee Kloetinge bv
• Sjaak van Zee bv
• De Zeeuwse Alliantie 
• Zeeuws Zakelĳ k
• Zichtbaar
• Zuidweg-Zwartepoorte

Inst. bedrĳ f
• ZSB Constructie

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge

Voor informatie businessclub:  info@bckloetinge.nl  |  bckloetinge.nl

BESTUUR BUSINESSCLUB
Robert Verhage Abko Nĳsse  John Heĳnsdĳk Dirk Rooze Tamara Flore

 secretaris penningmeester voorzitter bestuurslid communicatie
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DNA
Van de Velde Installatiegroep draagt 
uit dat kwaliteit, duurzaamheid en 
flexibiliteit de speerpunten zĳn in 
de bedrĳfsvoering. “Dit herken ik 
ook bĳ voetbalvereniging Kloetinge. 
Het DNA van de club sluit goed aan 
bĳ dat van ons installatiebedrĳf. 
Er wordt met gedreven mensen 
gestreefd naar het hoogst haalbare. 
Verder wordt de vereniging op een 
verantwoorde en duurzame manier 
geleid en is men flexibel. Een mooi 
voorbeeld is de manier waarop er 
geschakeld werd toen de corona-
beperkingen werden doorgevoerd. 
De jeugd kon blĳven trainen en 
wedstrĳden spelen. Vrĳwilligers die 
als corona-coördinator fungeren. 
Flexibiliteit ten top.”

Media
Dat voetbalvereniging Kloetinge vaak 
in de schĳnwerpers staat, gaf een 
extra dimensie aan het sponsorschap. 
Dat heeft Marĳn wel verbaasd, die 
media-aandacht. Marĳn: “Wĳ werken 

Marijn Meijboom,
algemeen directeur
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regionaal. Je merkt toch dat mensen vaak reageren als ze je naam tegenko-
men, naar aanleiding van een interview van een Kloetinge-speler in de PZC, 
op Omroep Zeeland, via social media of foto’s in wedstrĳdtenue, waarbĳ onze 
naam zichtbaar is. Als je dat over een heel seizoen bekĳkt, is dat inderdaad 
waardevolle exposure. En niet te vergeten het podium dat we kregen in de 
jaarlĳkse presentatiegids en clubmagazines.”

Geen gezeur
Marĳn heeft de samenwerking met de clubleiding en Business Club als bĳzon-
der prettig ervaren. De ongedwongen sfeer en het consequente overleg. “We 
werden van alles op de hoogte gehouden. De club straalt stabiliteit uit. We 
voelen ons er thuis. Er is nooit gezeur. Het is voor ons als bedrĳf ideaal om daar 
je naam aan te verbinden. Die actie met die count-down-box van de BCK was 
trouwens een geweldig initiatief.”
Met enige trots staat Marĳn zaterdags langs de lĳn bĳ ons eerste. “Het is toch 
bĳzonder om de naam van je bedrĳf op de shirts te zien.”

Betrokken blĳven
Na vier seizoenen komt er een einde aan het shirtsponsorschap. Maar Marĳn 
ziet het zeker niet als afsluiting. “We gaan er zeker nog hoofdstukken aan 
toevoegen. De verdere invulling gaan we nog uitwerken. We willen als
Van de Velde Installatiegroep wel betrokken blĳven.” 
Er komt dus ruimte vrĳ op de shirts van ons vlaggenschip, het tweede team en 
Kloetinge O23. Marĳn heeft nog wel een tip voor eventuele kandidaat-sponsors. 
“Ik kan me voorstellen dat de investering stevig lĳkt, maar het is iedere euro 
waard. Met de kennis van nu zou ik er geen seconde over twĳfelen!” 

‘Naamsbekendheid is
door sponsoring enorm 
toegenomen’

Het was een doel op zich. 
Verhoging van de naamsbekend-
heid van hun installatiebedrĳf. 
Die missie is, volgens algemeen 
directeur Marĳn Meĳboom van 
Van de Velde Installatiegroep, 
ruimschoots geslaagd. Vanaf 
het seizoen 2017-2018 pronkt de 
naam van het bedrĳf op de shirts 
van ons eerste en tweede elftal. 
“We waren niet zo zeer op zoek 
naar nieuwe klanten. Belangrĳk 
was dat mensen onze naam 
zagen en dat deze vervolgens 
bleef hangen.
Dit is prima gelukt. Een schot in 
de roos.”

Marĳn Meĳboom is zeer tevreden over de media-aandacht die shirtsponsoring genereert
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heeft vv Kloetinge
in zijn hart gesloten

EDDIE
GEIJS

Als keeper van het Zeeuws zaalvoetbalteam was hĳ in de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw een zekerheidje in het team van coach Armand 
Doesburg. De carrière van Eddie begon op negenjarige leeftĳd bĳ vv Kloe-
tinge. Eddie: “Ik heb fantastische jaren gehad bĳ Kloetinge, een prachtige 
vereniging. Die club heb ik voor altĳd in mĳn hart gesloten.”

Broers Bruël
Dat Eddie talent had, ontdekten de gebroeders Giel en Jan Bruël op het 
speelweitje in de schilderswĳk in Goes, waar Eddie woonde. “Giel adviseerde 
me om bĳ Kloetinge te gaan keepen. Hĳ was één van mĳn eerste trainers. Ik 
kon aardig voetballen, maar vond keepen veel leuker. Het zat in mĳn genen. 
Mĳn vader was keeper in de bedrĳfsvoetbalcompetitie en mĳn zus Elly 
verdedigde het doel van handbalvereniging GSC uit Goes. Ik heb altĳd enorm 
veel plezier beleefd aan het keepen. Plezier is de basis om te presteren.”
 
Eenling
Keepers worden vaak omschreven als gek, zonderling of anders. Eddie her-
kent zich niet in dat beeld. “Je bent een eenling in het doel, maar ik voelde 
me tegelĳkertĳd onderdeel van het team. Alle trainers zagen wel dat ik een 

Het plakboek ligt bĳ binnen-
komst op de eetkamertafel. 

Krantenknipsels uit vervlogen 
tĳden bevestigen zĳn ervarin-
gen. Eddie Geĳs kan er enorm 
van genieten.
De lach overheerst. Deze ver-
dwĳnt gedurende het gesprek 
nauwelĳks van zĳn gezicht. De 
59-jarige Goesenaar was een 
talentvol keeper en maakte 
vooral naam in het zaalvoetbal.
Hĳ praat gepassioneerd over 
zĳn loopbaan. 

Hoe is het met...
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‘Wim Katsman heeft
de basis gelegd
voor mijn keepersloopbaan’

balletje kon tegenhouden.”
De ex-goalie keepte in alle jeugdse-
lecties. “Op de lĳn was ik sterk en ik 
had goede reflexen. Ik was niet zo’n 
schreeuwer in het doel. Als ik som-
migen soms bezig hoor, dan denk ik: 
doe normaal. En de onzin die er dan 
uitkomt... Zal wel met hun karakter te 
maken hebben.”
Gelukkig zĳn er in de ogen van Eddie 
ook tal van goede voorbeelden. “Ik 
opteer voor de keeper van het huidige 
Kloetinge: Mitchell Braafhart. Hĳ is 
een complete keeper. De beste keeper 
in mĳn tĳd vond ik John Jasperse. Hĳ 
barstte van het talent. Hĳ had echt 
alles. Jammer dat de juiste mentali-
teit ontbrak. John had het eerste van 
PSV kunnen halen.”

Debuut
De kneepjes van het keepersvak 
leerde Eddie van Wim Katsman, 
eerste keeper van Kloetinge in die 
periode. “We trainden in de zandbak 
en later op gravel. Ik was fanatiek 
en deed er alles voor om beter te 
worden. Wim heeft me op weg 
geholpen. Daar ben ik hem nog altĳd 
dankbaar voor.”
Onder andere Albert Nouse, Diederik 
Hiensch, Henry Smulders, Joep 
Zoeteweĳ en Rens Kole waren zĳn 
teamgenoten. Eddie maakte op zĳn 
zestiende z’n debuut in het eerste 
elftal. “Leo Uitterhoeve was gebles-
seerd en ik mocht debuteren in een 
uitwedstrĳd tegen Arnemuiden. Kort 
daarna kreeg ik een ongeluk. Ik hield 
blĳvend letsel over aan mĳ enkel. 
Op mĳn twintigste ben ik verhuisd 
naar ’s Gravenpolder. Ik ben toen bĳ 
Apollo’69 gaan keepen. Ik ben me 
gaan toeleggen op het zaalvoetbal. 
Nee, niet alleen omdat de doelen 
kleiner waren, haha.”

Nederlands team
Het zaalvoetbal bracht Eddie de 
nodige successen. Hĳ keepte in het 
team van De Schelde en later bĳ El 
Toro. Ook werd hĳ gevraagd voor 
het Zeeuws zaalvoetbalteam. “Bĳ El 
Toro speelden toen ondere andere 
Roy Hendriksen, Melvin Roethof en 
Jurriaan Maccow. In het Zeeuws elftal 
behoorden John Tahapary , Harro 
Hazelaar en Tom Huĳskens tot het 
team. Er was altĳd sprake van rivali-
teit tussen spelers van Zuid-Beveland 
en Walcheren. We speelden op een 
hoog landelĳk niveau. Bunga Melati 
was één van onze tegenstanders.” 

John de Bever 
De kwaliteiten van Eddie bleven bĳ de 
KNVB in Zeist niet onopgemerkt. Op 9 
maart 1988 werd hĳ door bondscoach 

Ron Groenewoud uitgenodigd voor 
een centrale training. Het fotoboek 
gaat open en de brief uit Zeist komt 
tevoorschĳn, gevolgd door een gulle 
lach. “Dat was een mooie ervaring. 
Samen trainen met John de Bever 
(28 interlands) en Edwin Grünholz 
(57 interlands), dat was apart. Die 
twee waren echt goed. Ik heb toen 
één oefenwedstrĳd gespeeld en ben 
uiteindelĳk niet geselecteerd. Nee, ik 
wist toen nog niet dat John de Bever 
ook kon zingen, haha.” 

Lach
In 1994 leek een kortstondige terug-
keer naar Kloetinge een feit. Peter 
Noordĳke was in een bekerwedstrĳd 
tegen Halsteren uit het veld gestuurd 
en Kloetinge beschikte niet over 
een volwaardige vervanger. “Leo 
Slabbekoorn heeft me toen benaderd 
en er is overschrĳving aangevraagd. 
Die ging uiteindelĳk niet door. Ik kon 
toen wel janken.”
Dat is nu echter niet meer af te lezen 
aan het gezicht van Eddie. Hĳ praat 
met trots over zĳn voetbalcarrière en 
kan bĳ de meeste herinneringen een 
lach niet onderdrukken. Hĳ heeft er 
enorm van genoten.
En wat die lach betreft. Niet van zĳn 
gezicht te krĳgen. Wie zong daar ook 
alweer over? Juist, John de Bever.

‘Ik wist toen nog niet 
dat John de Bever ook 
kon zingen’

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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Meerwaarde
De tweeling Lieve en Stan Houweling (13) kruisen op veld 2 de degens met 
elkaar. MO13-1 tegen JO14-3. “Het is wel apart dat ze nu tegen elkaar spelen. 
Lieve en Stan zĳn zeer fanatiek”, zo begint moeder Debora die enthousiast 
meeleeft. “Dat is wel een karaktertrek van de tweeling. Ze hebben erg veel 
plezier in wat ze doen. Ik vind het een meerwaarde dat ze het met team-
genootjes zo leuk hebben onderling.” 
Debora waardeert het enorm dat trainingen en wedstrĳden voor de jeugd 
doorgang vinden. “Je mist achter zo’n hek wel de sfeer en het contact met 
andere ouders, met wie je normaal op zaterdag een praatje maakt. Het voelt 
nu allemaal wat afstandelĳker.”

Wasmachine
Opeens klinkt er applaus. “Stan heeft gescoord”, roept Melvin (15), de oudste 
zoon in het gezin Houweling. De handen van moeder Debora gaan op elkaar. 
“Goed gedaan Stan.” Daarna vervolgt ze haar verhaal: “Melvin speelt in JO15-2.
Hĳ is al lid vanaf de ministars. Met drie voetballende kinderen draait de 
wasmachine in huize Houweling weleens overuren. Elk jaar mogen de kids een 
paar nieuwe voetbalschoenen uitkiezen. Bĳ Lieve is de keuze op witte schoenen 
gevallen.”
Opnieuw is er opwinding binnen de lĳnen en emotie bĳ de volgers. Lieve 
passeert op snelheid vlak voor het oog van haar moeder een paar spelers. De 
voorzet mist doel. Debora steekt Lieve een hart onder de riem. “Goed zo Lieve, 
goed gedaan hoor.” Debora weet op die manier als moeder de aandacht voor 
haar kroost goed te verdelen. 

Plezier en ontwikkeling
gaan hand in hand

Via de media is de komst 
van hevige sneeuwbuien 
en strenge vorst aange-
kondigd. Deze zaterdag in 
februari is een overgangsdag 
naar winterse taferelen. 
Enkele ouders van jeugdleden 
nemen het er nog even van. 
Achter het hoofdgebouw bĳ 
het wandelpad koekeloeren 
ze, achter toegangspoort en 
hekwerk, naar de kunsten van 
hun oogappeltjes.

Plezier en ontwikkeling

Enkele ouders van jeugdleden 

hekwerk, naar de kunsten van 

Enkele ouders van jeugdleden 

hekwerk, naar de kunsten van 

Vlnr: Stan, Emmely, Madeleine en Lieve
genieten van hun buitenactiviteit

Applaus van moeder Debora Houweling
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Netjes
In het team van MO13-1 spelen ook 
de zusjes Emmely (12) en Madeleine 
(11) van Gilst. Vader Erik-Jan staat, 
ontspannen met de armen op de 
rug, de verrichtingen van zĳn beide 
dochters gade. “Mĳn vrouw Suzanne 
en ik volgen de meiden bĳ de uit-
oefening van hun hobby. Ze willen 
graag dat we komen kĳken. Vooral in 
deze coronatĳd is het belangrĳk dat 
kinderen bewegen. Ze zitten nu meer 
dan gemiddeld achter de computer. 
Ontspanning is van essentieel belang. 
Even het hoofd leegmaken. We zĳn 
erg content dat de vereniging onze 
kinderen de mogelĳkheid biedt om te 
trainen en wedstrĳden te spelen. Echt 
netjes.”

Verlegen
Erik-Jan, die zelf vanaf zĳn achtste tot 
zĳn twintigste bĳ Kloetinge voet-
balde, vindt het leuk om de ontwikke-
lingen van zĳn dochters te volgen. “Ze 
moeten leren om in groepsverband 

voor elkaar te knokken. Emmely en 
Madeleine zĳn goed met hun ‘bekkie’ 
hoor, maar ze mogen binnen de 
lĳnen wel iets vrĳer worden en niet te 
verlegen zĳn. In het begin moesten 
ze wennen aan het contact met de 
tegenspelers. Mooi om al die fases te 
zien.”

Leeuwinnen
Emmely en Madeleine zĳn geïnspi-
reerd door de resultaten van onze 
Oranje Leeuwinnen. Erik-Jan: “Toen 
het Nederlands vrouwenvoetbalteam 
Europees Kampioen werd, riepen 
Emmely en Madeleine in koor: ‘Dat 
willen wĳ ook!’ Het succes heeft het 
inderdaad gestimuleerd.”
Onze aandacht gaat, na de woorden 
van vader Erik-Jan, nog even terug 
naar de verrichtingen binnen het veld. 
We volgen Emmely en Madeleine 
op afstand. De moed en kracht zĳn 
duidelĳk waarneembaar. Dat moeten 
Leeuwinnen zĳn. 
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Het volgen op afstand is wel even wennen

Na afloop van de training babbelen Suzanne en Erik-Jan van Gilst nog wat na
met beide dochters
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wil er direct staan
Een prater is Aidan niet. En al hele-
maal niet als het over zĳn kwaliteiten 
gaat. “Dat moeten anderen over me 
zeggen”, probeert hĳ eerst. Daarna 
doet hĳ voorzichtig een poging. “Met 
mĳn inzicht kan ik er wel een balletje 
overheen leggen”, lacht hĳ.
De jonge Vlissinger staat te boek als 
een talent. Hĳ wordt geroemd om 
zĳn techniek en spelinzicht. Maar wat 
houdt een talent zĳn eigenlĳk in? 
“Dat ik nog jong ben en fouten mag 
maken.”
Het liefste doet de vwo-leerling (hĳ zit 
in zĳn examenjaar) alles in één keer 
goed. “Van mezelf mag ik eigenlĳk 
niet de fout in gaan. Als het toch 
gebeurt, moet je jezelf groot houden 
en bĳ de volgende bal je eigen spel 
blĳven spelen.” 
In theorie is dat gemakkelĳker dan in 
de praktĳk. “Het zorgt voor stress. Als 
ik bĳ Kloetinge 2 speel, valt dat wel 
mee. Dan is de druk een stuk minder 
hoog. Maar bĳ het eerste is het toch 
anders.”

Afjagen
De middenvelder maakt sinds dit 
seizoen deel uit van de hoofdmacht. 
Vanwege het stilleggen van de 

competitie heeft hĳ amper minuten 
gemaakt. “Ik gaf mezelf een half 
jaar de tĳd om in het basisteam te 
komen. Vanwege corona is het anders 
gelopen.”
Aankomend seizoen wil de voormalig 
jeugdspeler van JVOZ en Walcheren 
er direct staan. Hĳ weet dat hĳ ‘aan 
de bal’ niet onder doet voor zĳn 
teamgenoten. Zonder bal moet hĳ 
nog stappen maken. ,,Het afjagen van 
de bal en vaker diep gaan”, noemt de 
jongeling twee verbeterpunten. ,,Dit 
gaat beter als ik veel train. Dan word 
ik conditioneel sterker.”

Teamgenoten
Aidan hoopt dat er snel weer getraind 
kan en mag worden. Een balletje 
trappen met vrienden of met zĳn 
broertje is uiteraard niet hetzelfde als 
een echte wedstrĳd. “Het bezig zĳn 
met de bal, samen met mĳn teamge-
noten, mis ik.”

Aidan Milot (18) wordt 
gezien als één van de 
grootste talenten van onze 
vereniging. Zĳn eerste 
doel heeft hĳ inmiddels 
behaald: de stap naar 
de hoofdmacht maken. 
Aankomend seizoen 
heeft hĳ een nieuwe 
doelstelling. “Ik wil een 
basisplek veroveren.”

AIDAN MILOT
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Len Wolters
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RENS KOLE
een echte jongen van de club

Zĳn ouders hadden een kruidenierswinkel in de Peperstraat in Kloetinge, 
achter de Geerteskerk. Rens Kole (61) groeide erop en versleet er zĳn 
jeugdjaren. De ‘Klusdurper’ ontwikkelde al snel liefde voor de bal. Op 
zevenjarige leeftĳd werd hĳ lid van onze voetbalvereniging. Het Wesselo-
park lag slechts op loopafstand van zĳn ouderlĳke woning. 

Rens: “Ik ben nog altĳd lid van vv 
Kloetinge. Eén jaar ben ik vanwege 
mĳn werk ‘uitgevlogen’ naar vv Goes. 
Daar was Lieven van Belzen (Witte 
Lieven, voor de voetbalkenners) 
destĳds trainer. Toen mĳn werkom-
standigheden het weer toelieten om 
op zaterdag te voetballen, ben ik 
onmiddellĳk teruggekeerd.”

Tweede selectie
Rens heeft een mooie tĳd gehad bĳ 
de jeugdselecties van Kloetinge. “We 
speelden toen in de jeugd ook al op 
een goed niveau. Na de A-junioren 
kwam ik bĳ de eerste selectie terecht. 
Daar ben ik tot mĳn negenentwintig-
ste lid van geweest. Ik speelde mĳn 
wedstrĳden in het tweede. Diederik 
Hiensch (toen nog veldspeler) zat 

me eigenlĳk altĳd dwars. Daar was je 
zomaar niet vanaf, zowel binnen als 
buiten het veld.”
Ook herinnert hĳ zich de kwaliteiten 
van twee andere teamgenoten nog 
goed. “Leo Slabbekoorn en Kees 
Kleppe konden op een natuurlĳke en 
normale manier spelers corrigeren in 
het veld. Dat is me altĳd bĳgebleven. 
Zĳ hadden voetbalinzicht.”
Rond zĳn veertigste hing Rens (des-
tĳds speelde hĳ bĳ een lager elftal) 
zĳn schoenen aan de wilgen. “Spora-
disch heb ik op latere leeftĳd nog wat 
wedstrĳden gespeeld bĳ Kloetinge 
45+. De club heeft me veel vrienden 
gebracht. Onze vriendengroep komt 
elke maand bĳ elkaar om te kaarten. 
Ook hebben we jaarlĳks een uitje. Zo 
verwatert onze vriendschap niet. We 

zĳn zelfs een keer naar Mal-
lorca geweest. Joep Zoeteweĳ 
is de grote animator. Zo’n 
man is goud waard voor de 
club. Gelukkig kennen we er 
binnen de vereniging nog wel 
een paar meer zoals Joep.”

Onderschatten
In de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw 
zat er volgens Rens al veel 
verschil tussen het niveau 
van eerste en tweede elftal. 
“Je bent niet zomaar een speler van 
het eerste. Ik hoor supporters langs 
de lĳn ook weleens mĳmeren over 
een opstelling. Mensen onderschatten 
vaak het niveau en denken dat gelĳk 
iedere jeugdspeler een basisplaats af 
kan dwingen.” 
Om die reden doet Rens een oproep. 
“Ik ga vaak op donderdagavond naar 
de training van het eerste kĳken. Dat 
zouden meer supporters moeten 
doen. Daar kom je er snel achter wie 
er wel en niet meekan. Ook kom je 
gelĳk wat te weten over de tactiek.”

Observeren 
Rens is een vaste volger van ons 
vlaggenschip. Op donderdagavond 
is hĳ bĳna altĳd vaste gast bĳ de 
training van de selectie van trainer 
Marcel Lourens. Na aankomst duikt 
hĳ geruisloos de dug-out langs het Rens (links achter) als trainer van JO12 met vooraan zĳn zoon Amauro
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‘Klusdurper’ is al 
meer dan vijftig jaar 
lid van vv Kloetinge 

‘Ik heb weleens een 
extra biertje getapt voor 
een speler...’

trainingsveld in. Even observeren. 
Gokken wat de opstelling zaterdag 
wordt. “Gaan ze met twee spitsen 
spelen? Zĳn er geblesseerden? Klopt 
het dat Jeroen de Jonge er zaterdag 
niet is? Wat weten jullie van de 
tegenstander?” Allemaal vragen die 
de betrokkenheid bevestigen. Rens: 
“Het is sowieso heerlĳk om buiten te 
zĳn. Ik vind het nog altĳd mooi om 
trainers en spelers samen bezig te zien 
om beter te worden. Het is een leuke 
uitlaatklep voor me.”

Ontwikkeling
Rens staat op zaterdag altĳd langs de 
zĳlĳn bĳ het eerste elftal. Meestal in 
de buurt van zĳn vrienden. Hĳ voelt 
zich betrokken. “Ik kan soms best 
teleurgesteld zĳn na een tegenvallend 
resultaat, maar ik zal nooit iemand 
afbranden.” Ook is hĳ kritisch. “De 
ontwikkeling van enkele voetballers 
stagneert. Daar had ik meer van 
verwacht. Persoonlĳk ben ik fan van 
Roy Mulder. Roy moet ook die ene 
grote stap nog maken.” 
Over aankomend seizoen heeft Rens 
al een mening gevormd. “De selectie 
zit op papier goed in elkaar. Jefry Dĳk-
stra vond ik een enorme verrassing. 
Verder ben ik er trots op dat vanuit de 
jeugd Valentĳn van Keulen en Huub 
Wolters het goed doen bĳ het eerste.” 
Wat betreft het spelletje zelf zegt de 

trouwe volger het volgende. “Rust 
in een elftal is enorm belangrĳk. Het 
allerbelangrĳkste naast het maken 
en tegenhouden van doelpunten is 
de omschakeling. Daar let ik altĳd 
speciaal op.” 

Jeugdtrainer
Rens is in het verleden jaren jeugdtrai-
ner geweest bĳ Kloetinge. Samen met 
Kees Mulder begon hĳ bĳ de ministars. 
“Ik heb de teams getraind waarin mĳn 
zoon Amauro speelde. In het seizoen 
2003-2004 zĳn we met JO12 kampioen 
geworden.”
Het gemis van zĳn overleden zoon 
Amauro voelt Rens nog dagelĳks. 
“Eigenlĳk denk je iedere minuut van 
de dag aan hem. Na zĳn overlĳden 
heb ik de warmte van de voetbal-
vereniging Kloetinge in grote mate 
ervaren. Ook nu nog proberen 
mensen je te steunen en toont men 
medeleven.”

Bekentenis
Jaarlĳks is er sprake van wisselingen 
binnen de eerste selectie. Spelers 
komen en gaan. Via scouting komen 
nieuwe spelers in beeld. Rens wil tot 
slot wel iets bekennen. “Dat scouten 
ging vroeger heel anders. Toen ik ach-

ter de tapkast werkte in discotheek El 
Toro, heb ik weleens een extra biertje 
getapt voor een speler waarvan ik 
dacht dat hĳ misschien wel naar 
Kloetinge wilde komen. Andersom 
ook hoor. Voor een speler die moest 
blĳven.” 
Een overduidelĳk bewĳs dat Rens over 
veel dingen meedenkt. Over betrok-
kenheid gesproken! 

 Sterrenteam van Rens
Jaap Pĳnenburg, Pieter de Munnik, John 
Bentschap Knook, Diederik Hiensch, 
Arno Melaard, Johan le Conté, Johan de 
Goederen, Emiel Dorst, Wilco de Valk, 
Paul Schipper, Ronald Zuĳdwegt

Even kĳken naar de tussenstanden 
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RonQuintenF O T O G R A F I E

Michel Lamain en Matthieu Arendse (JO13-2)

Antoine Hoogerheide (JO17-3)

Sylvester Koenen, Jurri Klopmeijer en Jakim Herrebout (JO14-2)

André  Bosschaart en Toni Schutte (JO9-1)Bryan Kole (JO11-1)

Niels Meijer en Wybrand Boonstra   (JO12-1)

Toni  Schutte  (JO9-1)
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Na een voortĳdig beëindigd seizoen 
door corona zĳn we met alle jeugd 
en vrĳwilligers vol goede moed in 
september 2020 begonnen aan een 
nieuw voetbalseizoen. Iedereen had 
er enorm veel zin. Helaas is deze 
competitie ook voortĳdig gestopt en 
mocht de jeugd alleen nog trainen en 
onderling wedstrĳden spelen. 

Gelukkig zĳn wĳ een grote vereniging 
waar veel mogelĳk blĳft.
Wat is het dan geweldig mooi om 
te zien dat alle vrĳwilligers van 
de jeugdafdeling, trainers, leiders, 
coördinatoren en medewerkers van 
het wedstrĳdsecretariaat er alles aan 
doen om dit in goede banen te leiden. 
Vol enthousiasme en met veel inzet.
De jeugd kan blĳven trainen en op 
zaterdag wedstrĳden en toernooitjes 
spelen. Zo blĳven we in beweging en 
komt iedereen lekker buiten.
Wekelĳks zĳn de trainingsavonden 
vol en op zaterdag zĳn er onderlinge 
wedstrĳden en trainingen van 8.30 uur 
tot 16.00 uur.
vv Kloetinge laat zien dat we ook in 
moeilĳke tĳden een vereniging zĳn 
en elkaar helpen en steunen en ons 
tomeloos inzetten voor onze mooie 
vereniging.

Bestuurslid jeugdzaken
Connie Karelse

Iedereen heel hartelijk 
bedankt daarvoor!

(Vervolg op pag. 22)

André  Bosschaart en Toni Schutte (JO9-1)

Marcel Kole (JO15-1)

Tom Verdonk (JO10-1)

Niels Meijer en Wybrand Boonstra   (JO12-1)

Toni  Schutte  (JO9-1)

Jeugd
kan blijven
trainen
dankzij inzet van
enthousiaste
vrijwilligers
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Rien de Bruine (JO13-1)

Diederik Hiensch (JO19-1)

Gudo Klein Gebbink  (JO12-3)

Jordi Schaier (JO10-2)

Raymond Ribbink en Luuk van  Vossen   (JO14-1)Dion Lossie (MO11-1)

RonQuintenF O T O G R A F I E
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Gudo Klein Gebbink  (JO12-3)

Raymond Ribbink en Luuk van  Vossen   (JO14-1)

Gertjan van Driessche (JO10-3)

John Mol (JO19-1)

Dirk Rooze (JO17-3)

Camil Bosman (MO13-1)

Edwin Moens en Janneke Onderdijk (JO15-2)
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Voetbalmoeder

Jolanda 
Bolding

Respect
Middels tennislessen probeert ze 
haar niveau op te krikken. Jolanda 
is competitief ingesteld. “Ik heb 
een hekel aan verliezen, zeker als 
de mogelĳkheden om de winst te 
pakken voor het grĳpen liggen. Soms 
hoor ik mensen weleens zeggen dat 
het maar een spelletje is. En dat het 
vooral om het plezier gaat. Tuurlĳk. 
Maar eenmaal binnen de lĳnen strĳd 
ik voor de winst. Als iemand echt veel 
beter is, kan ik me bĳ een nederlaag 
snel neerleggen. Ik heb ook altĳd 
respect voor mĳn tegenstander.” 

Het dorp, zĳn vrienden, zĳn club, 
zĳn thuis
Jolanda Bolding (52) is de trotse 
moeder van Davy van Nieuwenhuĳ-
zen, aanvaller van ons tweede elftal 
en Jong Kloetinge. Ze is een trouwe 
supporter bĳ de wedstrĳden van haar 
twintigjarige zoon. “Ik ben zo vaak 
als mogelĳk van de partĳ. Dat doe 
ik al vanaf de periode dat Davy is 
gaan voetballen bĳ de pupillen van 
Hansweertse Boys. Davy was zeker 
niet alle dagen met een bal aan het 
spelen. Vriendjes nodigden hem vaak 
uit om mee te voetballen. Daar is de 

‘IK VIND HET JAMMER DAT DE TEAMS VAN
KLOETINGE 2 EN JONG KLOETINGE (O23) ZO VAAK
ONDERLING WISSELEN VAN SAMENSTELLING’ 

Ze voetbalde tot aan de D-junioren 
bĳ s.v. Nieuwdorp en werd later 
lid van de turnclub en badminton-
vereniging. In de tĳd dat Koning 
Winter zĳn karaktereigenschappen 
nog volop toonde in Nederland, 
bond de hele familie Bolding als één 
van de eersten de schaatsen onder.
Nu tennist Jolanda Bolding al een 
paar jaar. 

een voetbalfan
die altijd wil winnen

liefde voor het spelletje ontstaan. Davy had het dorp, zĳn vrienden, zĳn club
en zĳn thuis. Dat was genoeg voor hem.”

Topscorer met negentien goals
Bĳ Hansweertse Boys viel het voetbaltalent van Davy al snel op. Zĳn ontwik-
keling nam een vlucht. Op zĳn vĳftiende debuteerde hĳ bĳ het vlaggenschip 
van de oranjehemden. Jolanda: “Davy was erg jong. En dan tussen die grote 
mannen. Je bent toch bang dat ze hem een keer onderuit halen. Hĳ was nog 
zo rank. Dankzĳ zĳn snelheid was hĳ vaak niet af te stoppen. Hĳ maakte in 
het seizoen 2016-2017 negentien doelpunten en werd meteen topscorer. Naar 
aanleiding van zĳn prestaties toonde vv Kloetinge interesse. De keuze voor een 
overgang was snel gemaakt.”

Vriendenkring
Jolanda omschrĳft haar zoon als een gemoedelĳke jongen die graag eerst even 
de kat uit de boom kĳkt. Iemand die in rust rendeert. Geen blaaskaak. “Davy 
heeft het prima naar zĳn zin bĳ Kloetinge. Hĳ is goed opgevangen en heeft er 
inmiddels een vriendenkring opgebouwd.” 
In het begin was het even wennen, want vv Kloetinge is in veel opzichten een 
andere vereniging dan Hansweertse Boys. “Helemaal niets ten nadele van de 
Boys. Dat dorpse karakter heeft zeker ook wat, maar op organisatorisch gebied 
en qua jeugdopleiding is Kloetinge van een hoger niveau. De club is meer 
prestatiegericht en er is meer concurrentie. Dat is een goede motivatie.”

Biertje
Langs de lĳn bĳ wedstrĳden van Davy voelt Jolanda zich relaxt. De sfeer met 
andere ouders is gemoedelĳk. Ze heeft zich vanaf het begin welkom gevoeld. 
Natuurlĳk staat op haar gemoedsrust weleens spanning. 
“Ik kan genieten van de snelheid van Davy en van zĳn instelling. Die drive heeft 
hĳ van nature. Daar herken ik iets van mezelf in. Soms zou ik de bal er wel in 
willen kĳken als er een kans wordt gemist. Externe factoren zĳn ook onderdeel 
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‘ALS MĲN JONGENS THUIS ZĲN, IS 
VOETBAL VAAK HET ONDERWERP 
VAN GESPREK. ZODOENDE KAN IK ER 
DAN OVER MEEPRATEN.’

van een voetbalwedstrĳd. Over de 
onsportiviteit van een grensrechter 
of een extreme beslissing van een 
scheidsrechter kan ik me druk 
maken. Ja, dan zou ik inderdaad de 
VAR (Video Assistant Referee) willen 
raadplegen, haha.” Naar Davy is 
Jolanda normaal gesproken positief. 
Ze probeert hem vooral te stimuleren. 
“Na afloop van een wedstrĳd komt 
Davy altĳd even naar me toe. De 
nabespreking duurt nooit zo lang. We 
drinken dan samen een biertje. Dan 
hebben we het prima naar ons zin.”

Teamontwikkeling
Jolanda, wiens andere zoon Jimmy 
(26) bĳ vv Kruiningen voetbalt, heeft 
persoonlĳk wat moeite met het 
wisselbeleid tussen het tweede team 

en Jong Kloetinge. “Kloetinge is een 
club met volop mogelĳkheden voor 
jonge talentvolle spelers. Ik vind het 
jammer dat de teams van Kloetinge 
2 en Jong Kloetinge (O23) zo vaak 
onderling wisselen van samenstelling. 
De ene week speel je in Kloetinge 2 
en de andere week bĳ Jong Kloetinge. 
Je krĳgt op die manier geen vastig-
heid. Spelers raken niet op elkaar 
ingespeeld. Daar mis ik de teamont-
wikkeling. Veel spelers van Onder 23 
zĳn ook nog wel heel erg jong. Die 
komen fysiek vooral nog tekort.”

Veronica Inside
Jolanda is een echte voetballief-
hebber. Feyenoord is haar favoriete 
club.“Ik kĳk veel voetbal op de 
televisie. Alles eigenlĳk. Eredivisie en 

Champions League. Zo blĳf ik op de 
hoogte. Want als mĳn jongens thuis 
zĳn, is voetbal vaak het onderwerp 
van gesprek. Zodoende kan ik er dan 
over meepraten.” 
De ‘voetbalmoeder’ kĳkt regelmatig 
Veronica Inside. “Ik neem de humor 
van René van der Gĳp en Johan 
Derksen met een korreltje zout en 
voel me er zeker niet door achterge-
steld. Woorden zeggen me niet altĳd 
zoveel.” Dit slot past wel bĳ Jolanda, 
zeker ook als Feyenoord-supporter. 
Het gaat tenslotte om de daden.

FO
TO

 JO
EP

 Z
OE

TE
W

EĲ

Jolanda achterop de duozit bĳ haar zoon Davy
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maar ook ons drukwerk
mag gezien worden! 

Voorstad 41 - Goes

0113 216963

info@drukkerijzeeland.com

ZEELAND
mooie provincie

Psychomotorische hulpverlening:
onderscheidend in hulpverlening door middel van sport

- Personal training (sport specifiek):
 afvallen/spieropbouw

- Groepstrainingen (indoor en outdoor)

- Voetbal zomertrainingen: techniek, kracht, 
conditie en wendbaarheid

Duvefit = primair gespecialiseerd in:

- Jongeren met gedragsproblemen en een 
beperking

- Fitness, sport en spel voor mensen met een 
beperking

■■■■ 
KAEFER Nederland B.V. & KAEFER België N.V. = KREFER 

> Isolatiewerken

> Steigerbouw

> Tracing

Wĳ duimen op het allerhoogste niveau voor een veilig
en succesvol voetbalseizoen voor vv Kloetinge!!
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Heden & Toekomst
Mart de Kroo is al ruim een half jaar actief bĳ 
onze vereniging. “Zo voelt het niet”, bekent hĳ. Afgelopen 
zomer verruilde de middenvelder Goes voor Kloetinge. 
Vanwege het stopzetten van de competities en de groeps-
trainingen heeft Mart nog weinig kunnen genieten van zĳn 
‘transfer’. “Het is een heel apart seizoen. Hoe vaak ben ik 
op de club geweest? Dat is op twee handen te tellen denk 
ik.”
Aan de ene kant mist Mart de sport, anderzĳds merkt de 
baltovenaar dat hĳ ook prima zonder kan. “Voetbal 
is plezier, maar ook een verplichting. Ik voetbal 
sinds mĳn vĳfde jaar. Op mĳn twaalfde ging ik 
naar JVOZ. Sindsdien train ik drie keer per week. De 
afgelopen periode had ik veel meer vrĳe tĳd in de 
avonden en kon ik op het gemakje werk voor school 
verrichten.”
De oud-speler van Vlissingen en Dauwendaele mist 
vooral de gezelligheid rondom het voetbal. ,,De 
autoritten van en naar de club vind ik het mooiste. 
Ouwehoeren over van alles en nog wat. Ook mis ik de 
gesprekken in de kleedkamer. Volgend seizoen wil ik 
écht van de club en van het team gaan genieten.”
Als speler van Kloetinge hoopt Mart binnen twee jaar 
kampioen te worden. ,,Ik weet nu al dat ik het voetbal-

len op niveau bĳ Kloetinge ga afsluiten. Ik heb niet meer 
de ambitie om naar een club buiten de provincie, Hoek of 
Goes te gaan.”
De toekomst zal uitwĳzen wanneer de aanvallende mid-
denvelder uit Koudekerke het welletjes vindt. “Ik ben een 
levensgenieter. Misschien zeg ik na mĳn achtentwintigste 
wel: arrivederci.”

Kloetinge heeft de ambi-
tie om terug te keren 
naar de hoofdklasse. 
Door meer eenheid en lĳn 
te creëren in de jeugdop-
leiding hoopt de com-
missie 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).
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op de club geweest? Dat is op twee handen te tellen denk 

Aan de ene kant mist Mart de sport, anderzĳds merkt de 

Ouwehoeren over van alles en nog wat. Ook mis ik de 

Als speler van Kloetinge hoopt Mart binnen twee jaar 
kampioen te worden. ,,Ik weet nu al dat ik het voetbal-

MART DE KROO (26)

Team
Kloetinge 1

Positie

Aanvallende middenvelder

Woonplaats

Koudekerke

Werk
Leraar bĳ basisischool Het Vlot 

in Vlissingen
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Jasmijn Lossie had er direct oren naar toen we aan 
haar vader vroegen of we Jasmĳn mochten interviewen voor 
ons clubmagazine. “Joepie, dat vind ik leuk.” Jasmĳn is nu 
twee jaar lid van vv Kloetinge. In het begin van 2019 meldde 
haar vader Jasmĳn aan bĳ onze club. 
“Ik vind voetbal vooral leuk omdat het goed is voor mĳn 
conditie. In ons team spelen ook mĳn vriendinnetjes Jennifer, 
Sezen, Eva en Lynn. Dat maakt het extra leuk. Mĳn vader 
Dion is onze trainer. Twee keer per week ga ik met veel ple-
zier naar de training. Samen met mĳn teamgenootjes hebben 
we veel lol. Dribbelen en passen zĳn mĳn sterke punten.” 
Jasmĳn brengt ook al voetbaltrucjes in de praktĳk. “Ik doe de 
schaar-overstap en de voetbalcombinatie van Skills & Control. 
Thuis oefen ik regelmatig in de achtertuin.” De voetbalster 
heeft ook nog andere hobby’s. “Ik lees graag boeken van 
Harry Potter en ik doe nog aan paardrĳden.”

Teun Schmid is keeper in hart en nieren. Hĳ was 
vĳf jaar toen hĳ begon met voetballen. “Ik speelde als 
aanvaller op alle posities voorin. Ik vind keepen vooral 
leuk door vliegend in de lucht een bal te pakken. Ik heb 
goeie reflexen.” 
Teun traint uiteraard met zĳn team, maar krĳgt ook 
individueel training van Wybrand Boonstra. Daarnaast 
volgt Teun een opleiding bĳ de keepers-academy van 
Gerry Oste in het Belgische Kruibeke. “In totaal train ik 
vĳf keer per week. Mĳn moeder moet inderdaad vaak de 
wasmachine laten draaien om mĳn trainingskleding te 
wassen. Ze vindt dat niet erg hoor.” 
Teun gaat, als het hem uitkomt, regelmatig naar het 
eerste kĳken. Hĳ heeft tal van maatjes rondlopen op de 
club. De jongeling heeft al een toekomstbeeld voor zich-
zelf geschetst. “Ik zou het heel gaaf vinden om van mĳn 
hobby mĳn beroep te maken. Dan wil ik bĳ Feyenoord 
keepen. Justin Bĳlow vind ik trouwens de beste keeper 
van Nederland.”
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TEUN SCHMID (12)

Team
JO13-2
Positie

Keeper

Woonplaats

Kapelle

School

Ostrea Lyceum

JASMIJN LOSSIE (10)

Team 

MO11-1

Positie

Middenvelder/aanvaller

Woonplaats

Goes
School

Holtkampschool
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Björn van Goethem voetbalt al vanaf zĳn 
vĳfde bĳ Kloetinge. “Ik speel nu in een vriendenteam. 
Bĳ het achtste staat plezier voorop. We trainen één keer 
per week, op donderdagavond. Met een groot deel van 
het team speel ik al jaren samen. Gezelligheid voert de 
boventoon. Wĳ winnen niet vaak. Maar als we dan een 
keer winnen, voel je wel dat winnen natuurlĳk veel leuker 
is dan verliezen.” 
Björn is een jongen die binnen en buiten het veld 
initiatieven ontplooit om zaken rond het elftal goed te 
regelen. De derde helft is voor het achtste een belangrĳk 
onderdeel van het samen sporten. “We gaan na de wed-
strĳd altĳd met z’n allen naar de kantine. Daar ontmoet 
je dan automatisch ook andere clubmensen. Dat is het 
mooie van voetbalvereniging Kloetinge. Een club voor 
jong en oud.”

Dean de Moor woont achter veld vier van ons 
complex, aan het Noordeinde. Van al onze leden woont 
hĳ het dichtst bĳ het Wesselopark. “Dat vind ik wel leuk, 
want ik ben er zo! Ik ga graag bĳ de voetbal kĳken. Ook 
bĳ het eerste. Ik ga heel vaak samen kĳken met mĳn 
vader.” 
Dean is al ruim vier jaar lid van onze club. Hĳ voetbalt 
samen met een aantal klasgenoten. “Sjors, Jayms en 
Swen. We trainen twee keer per week. Jordi Schaier is 
onze trainer.” Dean vindt alles aan voetbal leuk en kent 
zĳn kwaliteit. “Ik kan hard rennen. Mĳn schotkracht moet 
ik nog verbeteren. In ons team maken we veel lol onder 
elkaar.”
Ook buitenom de trainingen is hĳ vaak op het Wesse-
lopark te vinden. “Ik ga vaak naar de pannakooi.” Dean 
speelt op rode Nikes die hĳ zelf heeft uitgekozen. Zĳn 
ouders komen altĳd kĳken naar zĳn wedstrĳden. “Dat 
vind ik heel leuk. Mĳn vader heeft zelf ook gevoetbald.”

BJÖRN VAN GOETHEM (20)
Team 
Kloetinge 8
Positie
Verdediger
WoonplaatsGoes

Werk
Weststrate Verpakkingen in MiddelburgSchool

Accountancy AvansHogeschool Breda(deeltĳd)
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Team 
JO10-2
Positie
MiddenvelderWoonplaatsKloetinge

School
Bisschop Ernstschool

DEAN DE MOOR (9)



30 Clubmagazine - 2021
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” Daar kun je niet omheen
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Zowel spelers die afscheid nemen als 
spelers die net getekend hebben, noe-
men onze club een warme gezellige 
vereniging, waar alles goed geregeld 
is met grote ambities. Mede hierdoor 
heeft de technische commissie ook 
dit jaar weer een kwaliteitsinjectie 
kunnen geven aan het eerste elftal.

Gemis
Voor vele Kloetingenaren was het 
de normaalste zaak van de wereld. 
Als het eerste thuis speelt, gaan we 
naar de club. Het liefst zien we nog 
een leuke pot voetbal ook, maar we 
gaan na afloop sowieso de kantine in. 
Nu we al meer dan een jaar in crisis 
zitten, wordt het gemis steeds groter. 

De Fanatics snakken naar het Rad van 
Avontuur, de supporter in de kantine 
snakt naar het biertje én zelfs naar 
hoe chagrĳnig Helma soms was op de 
momenten dat wedstrĳdshirts weer 
veel te laat terug werden gebracht. Zĳ 
zou zo graag de was weer willen doen 
voor alle teams! 

Trots
Daarom moeten we als Kloetingena-
ren trots zĳn op wat we al hadden. 
Maar we moeten ook vooruit kĳken. 
Hoe kunnen we als supporters ons 
steentje bĳdragen voor promotie naar 
de hoofdklasse? Door er met zoveel 
mogelĳk supporters zo vaak mogelĳk 
te zĳn! Langs het veld, maar ook in de 
kantine. 
Hoe kunnen we de club helpen om 
nog mooier te worden? Bĳvoorbeeld 
door donateur te worden (kĳk op
kloetingefanatics.nl voor meer 
informatie) of door mee te doen aan 
het Rad van Avontuur. 
Zo hebben we vorig jaar de club 
kunnen steunen door een financiële 
bĳdrage te geven voor vervanging 
van de geluidsinstallatie in de kan-
tine. Ook hebben we een financiële 
bĳdrage geleverd ten bate van de 
nieuwe omroepinstallatie langs het 
hoofdveld.

Er is een tĳd geweest dat Kloetinge 
spelers aantrok die puur voor het 
geld kwamen. Doordeweeks trainen, 
op zaterdag voetballen en daarna 
weer zo snel mogelĳk naar huis, tot 
grote onvrede van de supporters in 
de kantine. De laatste jaren hoor je 
steeds vaker dat niet (alleen) het 
financiële plaatje aantrekkelĳk is, 
maar ook de vereniging zelf. Als je 
vanuit de tweede of derde divisie 
2 of zelfs 3 stappen naar beneden 
maakt, dan moet die club toch wel 
heel bĳzonder zĳn?
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VAN EEN BOMVOL
WESSELOPARKDROMEN

Yannick Sohilait

De Fanatics snakken naar de gezelligheid van een vol terras
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Stage
Hun trainerscarrière begon vorig 
seizoen. Dylan vertelt: “Daan en ik 
moesten voor het vak Lichamelĳke 
Opvoeding een stage lopen als 
voetbaltrainer. We konden hiervoor 
terecht bĳ het team van Daan z’n 
broertje.” “Dat beviel van beide 
kanten zo goed, dat wĳ eind vorig 
seizoen zĳn gevraagd om de hoofd-
trainers te worden. Dat vonden wĳ 
erg tof en dat wilden wĳ met alle 
plezier doen”, vervolgt Daan.
“Het mooie aan het trainen geven 
is dat je de kinderen iets kan leren 
over de sport die je zelf beoefent”, 
zegt Dylan. “Alle dingen die ik door 
de jaren heen heb geleerd van mĳn 
trainers, proberen wĳ zo goed als 
mogelĳk over te brengen. Het is gaaf 
om te zien dat ze plezier hebben in 

DYLAN & DAAN

“Kloetinge zoekt 
trainers...”
Een noodkreet die de 
afgelopen jaren met 
enige regelmaat op de 
website van Kloetinge 
is verschenen. En aan 
die oproep lĳkt steeds 
vaker gehoor gegeven 
te worden. Althans, 
dat geldt zeker voor de 
JO12-3. Daan Robesin 
(16), speler van JO19-4 
en Dylan van Campen 
(16) speler van JO17-2 
zĳn sinds vorig seizoen 
de oefenmeesters van 
deze talentvolle groep 
voetballers. Een nadere 
kennismaking met de 
mannen.

het spelletje en dat ze met een blĳ gevoel op het veld staan.” Daan: “We vinden 
het erg belangrĳk om een teamgevoel te creëren. Of je nu wint of verliest, je 
moet het samen doen. Ik vind het ook erg leuk en uitdagend om oefeningen 
te bedenken van wat wĳ tĳdens de wedstrĳden allemaal zien en denken dat er 
nog verbeterd kan worden.”
Toch gaat het niet altĳd van een leien dakje. “Het is soms wel eens lastig om 
trainer te zĳn. De jongens die wĳ trainen zitten bomvol energie en zĳn soms 
met andere dingen bezig dan voetbal. Ook luisteren ze de ene keer wat beter 
dan de andere keer. En ja, soms zit het weer niet mee en dan kan het heel erg 
koud zĳn aan de zĳlĳn”, lacht Daan.

Vooruitgang
“Weet je wat ik mooi vind?”, zegt Dylan. “Dat de oefeningen op de training 
daadwerkelĳk opgepakt worden door de jongens en dat ze dat ook op zaterdag 
laten zien. In het begin liep het overspelen en het in positie blĳven niet zo 
soepel. Na een aantal trainingen ging dit steeds beter, ook tĳdens wedstrĳden! 
Dit geeft je als trainer een goed gevoel!”
Daan vult aan: “Toen we net begonnen met training geven, was het doodstil 
op het voetbalveld. Niemand bood zich aan en er werd niet gecoacht. Door 
hier steeds op te hameren zagen we duidelĳk verbetering. Mooi dat de jongens 
jouw tips en trucs meenemen in een wedstrĳd! Zelf heb Ik vroeger veel geleerd 
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Alle jeugdtrainers
in de basis
Om de startende jeugdtrainers nog 
beter te kunnen ondersteunen is de 
KNVB afgelopen jaar een project 
gestart met als titel: ‘Alle jeugdtrai-
ners in de basis’. Voordat dit lande-
lĳk wordt uitgerold is eerst een pilot 
gestart met 36 verenigingen.
Deze pilot is erop gericht om jeugd-
trainers met nog niet zo veel erva- 
ring (kosteloos) een korte laag-
drempelige scholing, genaamd ‘de 
aftrapmodule’, aan te bieden. Deze 
module bestaat uit:
- twee e-learning modules
- praktĳkbĳeenkomst (gegeven 

door een KNVB-docent
De e-leariningmodules kunnen thuis 
worden gevolgd en nemen in totaal 
ongeveer drie uur in beslag.
De praktĳkbĳeenkomst vindt op het 
Wesselopark plaats. Datum is i.v.m. 
corona nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat de aftrap-
module bĳ het begin van elk seizoen 
aan startende trainers wordt aan-
geboden. vv Kloetinge wil sowieso 
meer aandacht geven aan het aan-
bieden van KNVB-trainerscursussen 
voor onze jeugdtrainers. Zo zal in 
september ook de JVTC module (4 
bĳeenkomsten) gegeven worden.

Onderstaande 16 jeugdtrainers 
nemen deel aan de pilot

DYLAN & DAAN JEUGD TRAINT DE JEUGD
BĲ VV KLOETINGE!

van Patrick Verboom. Hĳ kon goed de 
balans vinden tussen serieus trainen 
en veel plezier hebben met elkaar. 
Dat probeer ik ook toe te passen.” 
Dylan: “Ik ben een aantal jaren 
door mĳn vader getraind. Naast het 
serieuze gedeelte vond ik het ook 
erg belangrĳk dat er veel gelachen 
werd op de training. Met humor en 
positiviteit kom je veel verder dan dat 
een trainer negatief tegen je staat de 
schreeuwen.”

Jürgen Klopp
Dylan: “Stel, we mogen een dagje 
ruilen met een internationale top-
trainer, dan kiezen we beiden voor 
Jürgen Klopp. Hĳ werkt samen met 
de beste spelers ter wereld en we zien 
hem vaak lachen met zĳn spelers. Hĳ 
leeft echt mee tĳdens de wedstrĳden. 

De hoeveelheid energie die hĳ in het 
trainersvak legt, dat vinden wĳ mooi 
om te zien!”
Toch ambiëren Daan en Dylan geen 
professionele trainerscarrière. Daan: 
“Ik vind het nu super leuk om samen 
met Dylan een team te trainen. Maar 
om er nu mĳn werk van te maken… 
Nee dat lĳkt mĳ niet leuk.” Dylan vult 
aan: “Ik zie het trainen van dit team 
echt als hobby en ik wil dit graag 
blĳven doen zolang ik daar de tĳd 
voor heb.
Maar als ik zou mogen kiezen tussen 
trainen geven en zelf voetballen, dan 
kies ik voor zelf in het veld staan in 
plaats van langs de lĳn. Als ik straks 
ouder ben en ik zelf niet meer kan 
voetballen, dan kies ik weer voor het 
trainersvak!”

Links achter Gudo Klein Gebbink, voor vlnr. Dylan van Campen, Max Buteĳn en Daan Robesin

Naam trainer Team/categorie

Jack van Wel JO7-2

Dennie Janssens JO7-3

Kees de Muynck JO8-1

Ronald Onderdĳk JO8-2

Barry Buise JO9-3

Michel Lamain JO13-2

Ron Verburg JO13-2

Rob Rambat JO14-3

Dion Lossie MO11-1

Cor Fieret MO13-2

Demi Verburg MO15-2

Noah van Gastel JO11-2

Jeremy Braam JO11-2

Natascha de Jonge JO7-1

Jordy Schaier JO7-1

Raimond van Soest JO8-2
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Cora Bookelaar is de vrouw achter 
die stem. Bĳ de thuiswedstrĳden 
van ons vlaggenschip verzorgt zĳ 
de mededelingen. “Ik ben nu vier 
jaar omroepster. Ik had al ervaring. 
Voorheen was ik omroepster bĳ 
jeugdtoernooien. Dat doe ik al vanaf 
1999. Vanuit mĳn vrĳwilligerswerk als 
jeugdsecretaris (1999-2009) ben ik 
in deze nieuwe rol terechtgekomen, 
nadat Wim Sturm had aangegeven te 
stoppen als speaker.”

Herkenning
Vanuit de radiokamer van ons 
hoofdgebouw heeft Cora een prachtig 
zicht op de velden. Cora volbrengt 
haar tweewekelĳkse taak met veel 
plezier. “Ik vind het leuk om op deze 
manier nog betrokken te zĳn bĳ vv 
Kloetinge. Ik kan nog steeds genieten 

CORA
BOOKELAAR

laat haar stem horen

Bĳ een oostenwind galmt haar stem over 
het dorp Kloetinge. De opstelling van 
het eerste elftal en de tegenstander. De 
doelpuntenmakers. De wisselspelers en de 
bekendmaking van de ‘Man of the Match’. 
Je kunt het in je achtertuin letterlĳk 
horen. 

The voice of Kloetinge

van het voetbalspelletje. Soms lopen de gemoederen in het veld op en dan voel 
je de spanning als het ware tot in de radiokamer.”
Aan het begin van elk seizoen oefent Cora op het herkennen van de selectie-
spelers. Zeker de nieuwe spelers krĳgen dan extra aandacht. “Sommige spelers 
– zoals Roy (Mulder) en Valentĳn (Van Keulen) – herken ik zonder rugnummer. 
Maar toen bĳvoorbeeld Jeroen de Jonge zĳn lange haren had laten afknippen, 
moest ik wel even wennen aan zĳn nieuwe look. De ‘Essertjes’ haalde ik weleens 
door elkaar.”

Sidekick
Cora neemt voor elke wedstrĳd de namen en rugnummers van de spelers door. 
“Af en toe komen we moeilĳk uitspreekbare achternamen tegen. Die namen 
neem ik dan even hardop door, voor het eerste fluitsignaal klinkt. Adrie de 
Graaf is altĳd mĳn sidekick. Bĳ wissels zie ik soms pas na enkele minuten wie 
erin en eruit is gegaan. Sommige spelers hebben hun shirt al uitgedaan of 
een speler draait zich, waardoor ik het rugnummer niet kan waarnemen. Zo’n 
verlicht wisselbord net als bĳ eredivisiewedstrĳden zou wel makkelĳk zĳn. Ik 
heb overigens altĳd een verrekĳker bĳ de hand om spelers te spotten.”
De meeste zaken rondom een wedstrĳd verlopen vanuit de radiokamer prima. 
Toch klinkt er vanuit de microfoon weleens verkeerde informatie. “Ik heb één 
keer Daan en Jaap Esser door elkaar gehaald en dus de verkeerde als doel-
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CORA
BOOKELAAR

puntenmaker omgeroepen. Na een 
doelpunt laten we ons ‘goalmuziekje’ 
horen. Eén keer zette ik die te vroeg 
aan. Het doelpunt werd afgekeurd. Ja, 
dat soort dingen kunnen voorkomen.”

Weemoedig
De zaterdagen zien er in coronatĳd 
anders uit. Voor Cora is het wennen. 
Geen supporters met zweet in de 
handen. Geen kritiek op het spel. 
Geen gemopper over de staat van het 
hoofdveld. Geen gejuich. “Ik mis de 
voetballerĳ. Ik liep laatst achterlangs 
de velden. Er waren twee jongens 
aan het trainen. Toen werd ik wel een 
beetje weemoedig. De velden hebben 

er overigens nog nooit zo goed 
bĳgelegen in de winter.”
Van Cora is bekend dat ze graag wan-
delt. Ze heeft al zestien keer deelge-
nomen aan de Nĳmeegse Vierdaagse. 
“Van wandelen komt op dit moment 
niet zoveel terecht. Dat staat even 
op een laag pitje. Sinds mei vorig jaar 
ben ik oma geworden. Op zaterdag 
rĳden we nogal eens naar Breda om 
ons kleinkind te zien. Nu wandel ik 
tussen de middag een uurtje om het 
thuiswerken te onderbreken.”

Rivkah en Dione
Waar voetballers een favoriete club 
of speler hebben, heeft Cora een 
voorkeur voor enkele presentatrices 
op de Nederlandse ‘buis’. “Rivkah op 
het Veld, hoe toepasselĳk, en Dione 
de Graa® vind ik leuke sportpresen-

tatrices. Zĳ hebben een toegevoegde 
waarde.”
De radiokamer – Cora’s domein 
– wordt door vrĳwilligers goed 
onderhouden. Ook de omroepster 
zelf wordt uitstekend verzorgd. 
“Adrie (De Graaf) of Antoine (Van 
Goethem) zĳn altĳd in mĳn buurt. Ik 
word op tĳd voorzien van ko¢e en 
een watertje. Af en toe krĳg ik iets te 
eten. Daarover heb ik niet te klagen. 
Het is fĳn dat er naast mĳ altĳd nog 
iemand aanwezig is. Na een doelpunt 
moet er veel tegelĳk gebeuren. 
Doelpuntmuziekje aan, scorebord 
bĳwerken, kĳken wie gescoord heeft, 
doelpuntenmaker afkondigen.”
En bĳ die afkondiging laat Cora haar 
stem weer horen. Even verderop in 
het dorp zĳn de ‘toehoorders’ dan 
ook weer op de hoogte.

Cora heeft de verrekĳker bĳ de hand om spelers te ‘spotten’
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Geen gemopper over de staat 
van het hoofdveld. Geen ge-
juich. ‘Ik mis de voetballerij.’
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Now, for tomorrow
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Blessurepreventie
“Een belangrĳk speerpunt vanuit 
deze professionalisering is blessure-
preventie. Als sportfysiotherapeut 
begeleid ik veel spelers bĳ het herstel 
van hun blessure of na een operatie. 
Niet alleen de blessure zelf wordt ver-
holpen, maar er is ook veel aandacht 
voor preventie. Samen met de sporter 
zorgen we er dus voor dat de kans 
op dezelfde, of andere blessures, een 
stuk kleiner wordt! 
De eerste ‘hersteltraining’ heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Voor 
(geblesseerde) spelers van Kloetinge 
1, 2, O23 en O19, hebben we een 
geslaagde vuurdoop gehad. Met 
veel enthousiasme hebben we 
deze fysieke training gegeven. Er 
was aandacht voor loopscholing, 
kracht- en stabiliteitsoefeningen 
en voetbaltechnische coördinatie. 
Allemaal bedoeld om de spelers zo 
snel mogelĳk weer fit te krĳgen voor 
de komende wedstrĳden.”

Beschikbaarheid
“Samen met mĳn collega’s van 
Fysiotherapie De Clavers mogen wĳ 
in deze coronatĳd gelukkig nog onze 
werkzaamheden als sportfysiothera-

Nieuwe collega!
De afgelopen maanden heeft Jeremy Hubregtse stage gelopen in onze praktĳk. 
Jeremy is inmiddels afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut! We zĳn blĳ met jou 
als onderdeel van ons team!

Jeremy, hoe heb je je stage in onze praktĳk ervaren? 
“Na een leerzame stage bĳ Sparta Rotterdam wilde ik ook ervaring opdoen in een praktĳk. 
De intensieve begeleiding en prettige samenwerking hebben ertoe geleid dat ik grote 
stappen heb kunnen maken in mĳn ontwikkeling tot zelfstandig fysiotherapeut.” 
Nu je van dichtbĳ hebt kunnen meemaken hoe sporters begeleid worden, wat kunnen 
zĳ in onze praktĳk verwachten?
“Als sporter, herstellende van een blessure, lig je niet elke afspraak op de behandeltafel. 
Ons doel is om door middel van oefeningen zo snel mogelĳk weer terug te keren naar de 
sport die je beoefent. Het verbeteren van mobiliteit, stabiliteit, kracht en uithoudingsver-
mogen middels uitdagende oefeningen staan centraal en worden ook meegegeven als 
huiswerk.” 
Welke voordelen heeft het als voetballende fysiotherapeut, om ook verstand van 
blessures en het bĳbehorend herstel te hebben?
“Als voetballer wordt er veel van je lichaam gevraagd. Je wilt tĳdens trainingen en wed-
strĳden optimaal kunnen presteren om beter te worden. Het voordeel van het zĳn van 
fysiotherapeut is dat je veel kennis op doet over het menselĳk lichaam en trainingsleer.”

peut uitvoeren en zĳn wĳ beschikbaar mocht er ook nu behandeling en/of advies 
nodig zĳn bĳ (sport)blessures. 
In 2021 gaan wĳ als medische staf meegroeien met de ambities van de club om 
een stap hogerop te maken. In samenwerking met de trainers zal, zodra het 
natuurlĳk weer mag, de herstel- en fysieke training weer opgestart worden.”

Met sportieve groet,
Stĳn Sprinkhuizen, Msc. Sportfysiotherapeut

Onder leiding van 
neuroloog Jan Doelman 
zĳn gesprekken 
gevoerd over de verdere 
professionalisering van 
de medische begeleiding 
bĳ de voetbalvereniging 
Kloetinge.
Ook Fysiotherapie De 
Clavers werd hierbĳ 
betrokken en dat maakt 
ons een trotse partner!

Jeremy Hubregtse (links) en Stĳn Sprinkhuizen
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Brutaler
De beperkte mogelĳkheid voor de 
jeugd om te kunnen sporten is ook 
voor vele ouders een teleurstelling, 
maar Ruben van Luĳk en Wim Meĳer 
kunnen erin berusten. “Natuurlĳk 
is het jammer, maar we zĳn wel blĳ 
dat Kloetinge er alles aan doet om 
de kinderen toch te laten trainen en 
voetballen”, zo begint Ruben, wiens 
zoon Daan en dochter Tess beiden 
lid zĳn van vv Kloetinge. “De jus is er 
vanaf op deze manier. Je wilt toch 
het liefst in de buurt van je kind zĳn 
als hĳ of zĳ sport”, vervolgt Wim. “Die 
aanwezigheid langs de lĳn missen de 
kinderen nu.” 
Zĳn zoon Levi speelt net als Daan 
in JO11-1. Wim: “Ik herken wel iets 
van mĳ in Levi. Altĳd willen winnen. 

Op deze zaterdag in februari dwarrelen de eerste 
sneeuwvlokken van het jaar op de velden van het
Wesselopark. Later die week zal het heel Nederland 
in een witte wereld veranderen. Vaak weggedoken 
in dikke jassen of onder een wollen muts volgen de 
ouders van jeugdleden de training van die ochtend. 
Het sportpark zelf is vanwege de pandemie niet toe-
gankelĳk, maar vanachter het toegangshek proberen 
ze een glimp op te vangen van hun kind.

sport bewust, houd je aan de spelregels,

zo hebben we samen sportplezier

#wewinnenveelmetsport

Geen toegang voor ouders

en/of publiek na dit punt

Vereniging

Sport en Gemeenten

Ruben van Luĳk en Wim Meĳer zĳn blĳ dat Kloetinge de kinderen toch laat trainen
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Ouders naar het Wesselopark,
ondanks de pandemie
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Wim (links) en Rob van de Leur zĳn vaste volgers van zonen Lars en Mick

Ook Maïscha van de Leur (links) en Linda Meeuwissen leven fanatiek mee

Die mentaliteit kan hem goed van 
pas komen bĳ zĳn ontwikkeling. We 
hebben bewust voor Kloetinge gekozen 
vanwege de prima opleiding en begelei-
ding.”
Ruben heeft nog wel een tip voor het 
jeugdige talent van Kloetinge. “In 
wedstrĳden tegen Brabantse clubs mag 
het wel iets brutaler. Dan zĳn ze nog te 
bleu.” 

Gezonde verstand
Wim en Ruben scharen zich achter de 
werkwĳze van de club in een tĳd waarin 
corona het voortdurende onderwerp van 
gesprek is. Ruben: “Laten we allemaal 
ons gezonde verstand gebruiken en niet 
denken dat we allemaal viroloog zĳn. 
We hebben ook al zeventien miljoen 
bondscoaches.”

Vreemde tĳd
Op veld 2 komt tĳdens deze koude 
zaterdagmorgen JO14-2 in actie. Ook 
daar staan enkele ouders achter hekwerk 
op afstand te kĳken naar hun voetbal-
lende kids. Lars en Mick van de Leur zĳn 
neefjes en voetballen bĳ het betre®ende 
team. De ouders van beide boys staan 
gezamenlĳk bĳ elkaar. De sfeer is gemoe-
delĳk. “We proberen in deze vreemde tĳd 
er het beste van te maken”, aldus Linda, 
de moeder van Lars. “Normaalgesproken 
leven we fanatiek mee langs de lĳn. Dan 
hoor je me ook wel hoor. Nu observeren 
we meer.”

Richtlĳnen
Vader Wim (van Lars) en vader Rob (van 
Mick) vinden het fĳn dat de kinderen 
onder deze omstandigheden hun hobby 
kunnen uitoefenen. “Ze kunnen lekker 
hun ei kwĳt. De motivatie om te trainen 
en wedstrĳden te spelen halen ze uit 
zichzelf. Lars en Mick vragen altĳd of wĳ 
komen kĳken. Natuurlĳk doen we dat 
ook in deze coronatĳd. De richtlĳnen 
vanuit de club zĳn duidelĳk. Alles is goed 
geregeld voor de jongens.” 
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‘Kenners’
langs
de lijn

Ook Abko Nĳsse, Abdel Azzagari 
en Arjan Duine trotseren op 
zaterdagmiddag de kou. De 
coronaregels in acht nemend, 
volgen ze buiten de afrastering 
de verrichtingen van hun 
voetballende zoons.
De analyses en commentaren 
volgen elkaar in rap tempo op. 
Spits Finn de Mol (JO17-1) rondt, 
in de wedstrĳd tegen JO19-1, 
een aanval doeltre³end af. 
Abdel doet verslag: “Mooie bal 
zeg. Knappe goal. De keeper 
kwam te snel uit zĳn doel. Maar 
geweldig afgemaakt.”

De vaders nemen de toenemende kou voor lief. 
Hoewel je het verlangen naar een berenburg of 
warme chocolademelk zou kunnen voorstellen, 
volharden ze in het supporteren en analyseren 
van zoonlief. Mentale hardheid? 

Wennen
Een overgang naar een hogere leef-
tĳdscategorie gaat vaak met vallen 
en opstaan gepaard. Abko Nĳsse 
heeft die ervaring ook. Zĳn zoon 
Job speelt nu in JO17-1. “Het is even 
wennen voor Job. Vorig seizoen was 
hĳ bĳ JO15-1 dominanter in het veld. 
Dit hoort allemaal bĳ de ontwikke-
ling als voetballer en als mens. Job 
gaat in het veld voor niemand aan de 
kant. Die instelling heeft hĳ van huis 
uit.” Snelheid is één van de wapens 
van de linkspoot. Abko was, vóór de 
anderhalve-meter-samenleving, een 
vaste kĳker bĳ wedstrĳden van Job. 
“De wedstrĳd wordt thuis bĳna nooit 
nabesproken. Job verwerkt dat op 
zĳn manier.”
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Voetbalfamilie
Abdel is een vaste volger van zĳn 
zoon Marouan. Het is de jongste telg 
uit de voetbalfamilie Azzagari. Jihad, 
Sofyan en Yassine begonnen hun 
voetbalcarrière bĳ Kloetinge. Yassine 
ontwikkelde zich verder bĳ JVOZ en 
maakt nu, op zĳn negentiende, deel 
uit van de eerste selectie van het 
Bredase NAC. Abdel: “Marouan is 
een laatbloeier. Linkspoot. Technisch 
goed en hĳ denkt vooruit. Als hĳ 
zich zo blĳft ontwikkelen dan komt 
het goed. We moeten hem alleen 
weleens motiveren. Hĳ denkt er soms 
nog te gemakkelĳk over. Ik zeg altĳd 
wat ik gezien heb in het veld. Goed 
of fout.”

Strooien
Even verderop turen de ogen van Arjan 
Duine vanonder zĳn wintermuts naar 
zĳn zoon Dominique. De middenvelder 
van JO17-1 strooit met passes zoals 
Rĳkswaterstaat, bĳ winterdag, met zout. 
Arjan: “Dominique is heel serieus en 
gefocust met zĳn sport bezig. Die con-
centratie heeft hĳ ook op school. Wat 
dat betreft lĳkt hĳ wel op zĳn moeder. Ik 
was keeper. Rebels en clownesk. Domi-
nique is sterk aan de bal. Ik vind wel dat 
hĳ wat dominanter en agressiever mag 
worden. Je kunt zien dat Dominique 
vaak zĳn intuïtie volgt. Dat is mooi om 
te zien. Hĳ moet niet te snel zĳn ‘koppie’ 
laten hangen. Mentaal is er nog wel wat 
te verbeteren.”
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Een sto´g imago. Het is een 
hardnekkig beeld dat veel men-
sen hebben van een notaris. 
Krĳg dat maar eens uit iemands 
geheugen. Paul Platier, notaris 
bĳ Trias Notarissen, herkent dat 
vooroordeel. Met voorbeelden 
uit zĳn praktĳk verwĳst hĳ dat 
direct naar het rĳk der fabelen.      
“In mĳn vak als notaris moet 
je ten eerste goed met mensen 
om kunnen gaan. Daarnaast is 
het werk dynamisch en wordt 
er een beroep gedaan op je 
creativiteit.” 

FOTO RON QUINTEN

Paul Platier met zoon Jilles
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Puzzel
Paul is gespecialiseerd op het gebied 
van familierecht en ondernemings-
recht. “Bĳ bedrĳfsopvolging en 
vermogensoverheveling zoeken we 
samen met een cliënt naar oplossin-
gen. Belangrĳk is dat je verschillende 
scenario’s doordenkt. Dat is een 
enorme uitdaging. Je legt een 
puzzel waarbĳ wet- en regelgeving 
haar grenzen kent. Begrippen in de 
vastlegging moeten niet op meerdere 
manieren uitgelegd kunnen worden. 
Dat gaat dus niet in jip-en-janneke-
taal.”
Paul Platier is nu veertien jaar notaris, 
na eerst acht jaar kandidaat-notaris te 
zĳn geweest.
“Na mĳn rechtenstudie in Rotterdam 
ben ik de kant van het notariaat 
opgegaan. Dat past beter bĳ mĳ dan 
de advocatuur. Ik ben niet zo van 
de eenzĳdige belangenbehartiging 
met scherpe kantjes, zoals we die in 
de advocatuur met regelmaat zien 
passeren.”
Nog enkele krenten uit de pap? Paul: 
“Ik kom weleens in situaties terecht 
die niet in ‘Man bĳt hond’ zouden 
misstaan. Eén keer moest ik een bank-
kluis van een cliënt leeghalen. Liep ik 
met een plastic zak vol goudstaven 
het bankgebouw uit.” Een typisch 
‘Dagobert Duck momentje’.

Sparta Rotterdam
Paul Platier, die dertien jaar in 
Rotterdam heeft gewoond, is een 
echte voetballiefhebber. Hĳ voetbalde 
in de jeugd bĳ Kloetinge (‘wat een 
mooie tĳd’) en werd tĳdens zĳn 
studie in Rotterdam fan van Sparta. 
“Sinds 1995 heb ik een seizoenkaart. 
Vak 19 op Het Kasteel, aan de lange 
zĳde.” Eenmaal terug in Zeeland 
(2002) was aansluiten bĳ Kloetinge 
een vanzelfsprekendheid. Met Trias 
Notarissen is Paul al achttien jaar lid 

van de BusinessClub Kloetinge. “Uit 
sympathie voor de club hebben wĳ 
ons aangesloten bĳ de BCK.”

Partĳdig
Paul, voorzitter van de Stichting 
Sportpark Wesselopark Kloetinge 
(SSWK), was jarenlang vaste volger 
van ons eerste elftal. Toen zoon 
Jilles, nu spelend bĳ Kloetinge JO19-1, 
overging naar JO17-1 moest hĳ een 
keuze maken. Paul kon slechts op één 
plaats tegelĳk zĳn. Op de momenten 
dat Paul bĳ wedstrĳden van Jilles 
langs de lĳn staat, verandert er wat. 
De onpartĳdigheid en onafhankelĳk-
heid van de notaris verdwĳnt plots. 
Paul hardop lachend: “Ja, dan heb ik 
zo mĳn voorkeur.”

Jilles
Jilles, samen met zĳn tweelingzus 
Floor geboren op 10 juni 2002 in 
Rotterdam, is bĳ Kloetinge begonnen 
in de ministars. Met klasgenootjes 
speelde hĳ vervolgens in F9, F7 en F3. 
Paul was in die periode, samen met 
Mischa Flore en Robert Veldhuizen, 
trainer en leider van deze teams.
Jilles: “Eén van mĳn teamgenootjes 
was Jefry Dĳkstra, hĳ voetbalt nu in 
het eerste.” De linksbenige Jilles viel 
al snel op door zĳn fĳne techniek 
en creativiteit. Makkelĳk kappen en 
draaien. Zĳn talent ging ook aan 
de neus van JVOZ (Jeugd Voetbal 
Opleiding Zeeland) niet voorbĳ. 
“Daar heb ik twee jaar gespeeld. Het 
tweede jaar was ik veel geblesseerd 
vanwege de groeispurt. Toch was het 
een leuke en leerzame periode. Voet-
ballen tegen teams van profclubs. Het 
ging er professioneel aan toe hoor bĳ 
JVOZ. Vier keer trainen per week. Elke 

week meten, wegen en dagelĳks van 
het avondeten een foto doorsturen.”

Tactiek
Tiener Jilles deelt inmiddels de lakens 
uit op het middenveld van JO19-1. 
De voormalige linksbuiten speelt het 
liefst op de 10-positie. “Omdat we op 
ons middenveld fysieke kracht misten, 
ben ik door de trainer (Diederik 
Hiensch) teruggehaald naar het 
middenveld (6- of 8-positie). Ik vind 
me zelf aanvallend beter tot mĳn 
recht komen.” 
Dit vertelt hĳ over de trainer: “Die-
derik is een goede trainer die af en 
toe wel streng kan zĳn. Maar dat 
hebben sommigen van ons team ook 
wel nodig. Er lopen toch een paar 
‘mannetjes’ tussen. Het tactiekbord 
voor de wedstrĳd staat soms vol 
pĳlen, looplĳnen en cirkels. Daar heb 
ik nog een voorbeeld van.” 
De handen van Jilles grĳpen op dat 
moment naar zĳn broekzak. Vanaf 
zĳn mobieltje toont hĳ het tactiek-
bord van de promotiewedstrĳd vorig 
seizoen. Wetenschappers zouden er 
een dagtaak aan hebben om het te 
ontrafelen. Jilles: “Hoe je het ook 
went of keert, we zĳn daardoor wel 
gepromoveerd naar de Derde divisie, 
haha.”

Zes jaar
Door de lockdown mist Jilles de soci-
ale contacten en het uitgaan enorm. 
“De gezelligheid van Café de Snor en 
de kantine. Het enige voordeel is dat 
ik op zondagmorgen geen kater heb. 
Mĳn pa en ik kunnen ook niet naar 
Sparta. Ik was zes jaar toen ik voor 
het eerst meeging met mĳn vader. 
Sparta won die middag (3 mei 2009) 
met 4-0 van Ajax.” Dan val je als 
kleine jongen natuurlĳk direct met je 
neus in de boter. Zeker als geboren 
Rotterdammer!

Paul & Jilles Platier
creativiteit in denken en doen

‘Liep ik met een plastic 
zak vol goudstaven het 
bankgebouw uit’
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4416 PX Kruiningen (Holland)
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www.technowestservices.nl
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Laat uwwoning scoren op de woningmarkt!

Wij komen graag bij u langs voor een
vrijblijvende waardebepaling.
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Roger Federer
Een blessure gooide roet in het eten 
en versperde een doorbraak naar de 
‘grote jongens’. Op zĳn twintigste 
ging het boek ‘toptennis’ definitief 
dicht. Virgil: “Ik kĳk er wel met enige 
trots op terug. In die periode heb ik 
veel ervaring opgedaan. Die topsport-
mentaliteit neem je wel mee voor de 
rest van je leven. Op een toernooi in 
Duitsland heb ik in het herendubbel 
nog eens een partĳ gewonnen van 
Roger Federer. Ook Juan Martin del 
Potro behoorde in die tĳd tot één van 
mĳn tegenspelers. Federer blĳft mĳn 
favoriete tennisser om naar te kĳken. 
Zĳn speltype. Hĳ is een echte stylist.”

Didactisch
Virgil Greeve is bĳ onze vereniging, 

samen met zĳn schoonvader Rob 
Rambat, trainer van JO14-3. Virgil is 
de vader van onze jeugdvoetballers 
Owen (13) en Liam (8). Langs de 
lĳn zien we een trainer-coach die 
observeert, complimenten uitdeelt 
en spelers stimuleert. Gedoseerd 
en weloverwogen. Didactisch sterk. 
Armen over elkaar gekruist met de 
coachmap er tussen. Virgil: “Voetbal 
en tennis zĳn twee verschillende 
werelden. Bĳ voetbal presteer je als 
team en tennis is een egoïstische 
sport. Een team zoekt binnen de 
lĳnen naar oplossingen. Samen 
presteren.” Dat sociale om iets samen 
te doen past bĳ Virgil Greeve.”Ik heb 
soms het gevoel dat ik langs de lĳn 
als trainer meer geniet dan toen ik 
zelf tenniste. Binnen een lager team 

heb je wel met verschillende niveaus 
te maken. Dat maakt het soms lastig. 
Vooral met het wisselen. Maar verder 
beleef ik veel plezier aan het trainen 
en coachen.”

Cĳfer
Plezier en verbondenheid is wat 
Virgil (42) uitstraalt. Een high-five 
na een wissel en direct na het einde 
van de wedstrĳd de trainers van de 
tegenstander bedanken. Tot slot een 
‘praatje’ na afloop. “Mannen, ik ben 
trots op jullie. Echt goed gespeeld en 
duels gewonnen. Geef jezelf een cĳfer 
en we zien elkaar komende week 
weer op de training. Fĳn weekend.” 
Dat moet na zo’n compliment zeker 
lukken.

VIRGIL GREEVE
Hĳ was het paradepaardje van het Zeeuwse tennis. 
Speelde in zĳn jeugd finales tegen Raemon Sluiter en 
Martin Verkerk. Maar ook internationaal stond Virgil 
Greeve zĳn mannetje. “Op Europees niveau stond ik in 
de ranking op een gegeven moment op een zestiende 
plaats en op wereldniveau op een tweeëndertigste. 
Mĳn service en forehand waren mĳn sterke punten. 
Opgeven staat niet in mĳn woordenboek. Volhouden 
tot het laatste punt geslagen is.”

TENNISTALENT
VERSLOEG OOIT
ROGER FEDERER

‘Die topsportmentaliteit neem je mee, de rest van je leven’
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Virgil Greeve (links)
met schoonvader Rob Rambat
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JVOZ
De snelle vorderingen in haar ontwik-
keling als voetbalster waren ook de 
scouts van JVOZ (Jeugdvoetbaloplei-
ding Zeeland) niet ontgaan. “Samen 
met teamgenootje Amy van Velzen 
ben ik op mĳn elfde vertrokken naar 
de JVOZ, waar ik vervolgens drie jaar 
in het meisjesteam heb gespeeld. Bĳ 
JVOZ heb ik meer inzicht gekregen in 
het voetbalspelletje zelf.”

Tussen de jongens
Amy speelt nu bĳ Kloetinge JO15-1. 
Tussen de jongens. Als rechtsbuiten. 
Bĳ JVOZ acteerde ze veelal als rechts- 
of linksback. “Beide posities vind ik 
leuk. Als rechtsbuiten hoef ik me in 
elk geval geen zorgen te maken dat 
de tegenstander gelĳk kan scoren als 
ik een foutje maak. Het niveau is best 
hoog. Ik moest in het begin zeker 
wennen. Het spel gaat snel. Je moet 
dus ook eerder een beslissing nemen. 

Sneller handelen.” 
Soms merkt ze dat mensen haar 
onderschatten, aangezien ze een 
meisje is. “Tĳdens wedstrĳden merk ik 
dat sommige tegenstanders denken 
dat ze me vrĳ kunnen laten. Ze 
komen er dan meestal snel achter dat 
dit geen goed idee is. Ik wil mezelf 
steeds opnieuw verbeteren. Ik beleef 
veel plezier. Trainer Marcel Kole is 
lekker fanatiek en daar houd ik wel 
van. We trainen drie keer per week 
en dat is prima om nog sterker te 
worden.”

Steekpass
De Wemeldingse weet waar haar 
kracht ligt. Net als haar verbeter-
punten. “Ik ben fysiek opgewassen 
tegen de jongens en ik geef niet op. 
Je komt mĳ altĳd twee keer tegen bĳ 
de omschakeling. De wedstrĳd is pas 
gespeeld als het laatste fluitsignaal 
klinkt. Nooit opgeven.
Mĳn linkerbeen moet ik nog beter 
ontwikkelen en mĳn handelingssnel-
heid moet omhoog. Als rechterspits 
kan ik meer rendement halen door 
van buiten naar binnen te trekken 
voor de steekpass. Want die is 

Amy de Graaf (15) had de smaak van 
het voetballen al snel te pakken. Op 
het moment dat haar oudere broer 
Robert zĳn voetbalkicks aantrok om 
de kleuren van vv Wemeldinge te 
verdedigen, stond zĳ als kleine meid 
met vader Martin en moeder Patricia 
langs de lĳn. “Ik ben bĳ de mini’s 
van Wemeldinge begonnen. Op 
deze manier ben ik als het ware met 
voetbal opgegroeid.”

AMY
de
GRAAF

staat als vrouw haar mannetje

Amy is fysiek goed opgewassen tegen de jongens



47Clubmagazine - 2021

‘Ik ben 
dankbaar 
voor deze 
kans’

tenslotte moeilĳk te verdedigen”, zo 
analyseert Amy. 

Advies
Amy komt al vĳf jaar uit voor 
selecties van de KNVB. Eén keer zat 
ze bĳ de voorselectie (laatste 32) 
van het Nederlands team in haar 
leeftĳdscategorie. Ze werd uitein-
delĳk niet geselecteerd. “De KNVB 
adviseerde me om zo lang mogelĳk 
in jongensteams (op divisieniveau) 
te blĳven spelen. Ik ben dankbaar 
dat voetbalvereniging Kloetinge mĳ 
die kans heeft gegeven dat ze mĳ als 
meisje tussen de jongens accepteren. 
Het tekent ook het sociale karakter 
van de club.”

Vals
Verschillen tussen jongens en meisjes 
zĳn er zeker. Amy kan erover mee-
praten. “Meiden zĳn wat valser. Niet 
dat ze je zichtbaar onderuit trappen, 
maar wel even aan je arm, nek of shirt 
trekken. Ik ben ook weleens aan mĳn 
haar getrokken door een jongen. Dat 
was echt vervelend. Het irriteerde me. 
Verder zĳn de gespreksonderwerpen 
bĳ meisjes anders dan bĳ jongens.”

Ambities
Net als veel jonge voetballers heeft 
de scholiere (VWO 4) ambities. Ze kon 
dit jaar al aansluiten bĳ het talenten-
team van Sparta Rotterdam voor een 
wekelĳkse extra training. “Jonneke 
Schuurbiers heeft me benaderd. 
Omdat de training samenviel met 
de training van JO15-1, heb ik dit nog 
even afgehouden. Toch wil ik ooit bĳ 
een team van een Betaald Voetbal 
Organisatie (BVO) voetballen. Wie 
weet wordt dat Sparta. Ja, en van het 
Nederlands elftal droomt iedereen 
weleens.”

Leeuwinnen
De ontwikkelingen en resultaten 
van de Oranje Leeuwinnen volgt 
Amy op de voet. Het is dan ook niet 
verwonderlĳk dat op de deur van 
haar kamer een elftalposter hangt. 
Moeiteloos somt ze de opstelling van 
het Nederlands voetbalvrouwenteam 
op. Van Sari van Veenendaal tot Lieke 
Martens. 
Eén keer was Amy zelf aanwezig bĳ 
een wedstrĳd van de Leeuwinnen. 
Samen met haar moeder zat ze op 
11 juni 2019 op de tribune van het 

stadion Stade Océane in het Franse 
Le Havre. “Ik had een prĳs gewonnen 
bĳ een actie van Coca Cola. Ik mocht 
naar het Wereldkampioenschap 
Vrouwenvoetbal in Frankrĳk. Dat was 
een hele ervaring. Het bleef lang 0-0 
en dat bezorgde me wel enige stress. 
Gelukkig scoorde Nederland in de 
blessuretĳd.” 
Jill Roord zorgde er in de 92ste 
minuut met een rake kopbal voor 
dat Amy toch nog met een tevreden 
gevoel naar huis kon. Het werd 0-1 
tegen Nieuw Zeeland.

Steun
Amy wordt bĳ het uitoefenen van 
haar grote hobby gesteund door 
beide ouders. Tĳd nog (reis) kosten 
worden gespaard om haar de kans te 
geven. Moeder Patricia: “Het is voor 
ons als ouders erg plezierig als je ziet 
dat Amy het naar haar zin heeft. We 
staan wekelĳks langs de lĳn om het 
team en Amy aan te moedigen en te 
steunen.” 
Dat besef leeft bĳ Amy. Aan haar 
inzet zal het niet liggen. Vastberaden 
heeft zĳ haar credo klaar. “Je moet er 
gewoon altĳd voor gaan!”
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Legendarisch
Jarco voetbalde tot zĳn achttiende 
in de jeugd van geel en rood. “Klaas 
Poortvliet was één van mĳn trainers. 
Een verademing. Alles met de bal. Als 
voetballer – wellicht - beter dan zĳn 
zoon Jan fluisterde men in het dorp. 
Van Klaas heb ik veel geleerd en dat 
neem ik nu mee als trainer. Klaas was 
volgens de overlevering legendarisch 

als speler, maar in mĳn optiek ook als 
jeugdtrainer.”
Op zĳn twintigste heeft Jarco de 
keuze gemaakt om te gaan studeren 
en het actief voetballen te laten voor 
wat het is. “Ik ben mĳ qua voetbal 
volledig gaan richten op het volgen 
van Feyenoord. Ik ga al zo’n zevenen-
twintig jaar elke thuiswedstrĳd naar 
De Kuip en ben in die periode al in 

menig land geweest voor internati-
onale wedstrĳden van mĳn cluppie.” 
Jarco kan de liefde voor zĳn Feyen-
oord overigens heerlĳk romantiseren.

Genieten
Jarco (42), eigenaar/letselschade- 
expert bĳ Injuriam Expertise, geniet 
enorm als hĳ de jonge spruiten 
van Kloetinge training geeft. Hĳ is 
gedreven en fanatiek maar weet dat 
het meer vraagt. “Het vergt wel enig 
leiderschap. Belangrĳk is dat je die 
kleintjes vooral kind laat zĳn. Plezier 
hebben is daar een onderdeel van. 
Als trainer moet je ook rust uitstralen 
want dat geeft de kinderen een veilig 
gevoel.”
Zoon Jurre is één van de spelertjes 
van JO8-1. “Jurre is net als zĳn opa 
Jaap en mĳ, linksbenig. Als ik hem 
zie voetballen herken ik er veel van 
mezelf in terug. Jurre ontwikkelt 
voorzichtig zĳn spelinzicht. Na iedere 
thuiswedstrĳd krĳgt Jurre altĳd een 
snoepzakje in de kantine. Dat mist hĳ 
nu wel, maar dat wordt thuis ruim-
schoots gecompenseerd hoor.” 

stroomt voetbal door de aderen
Bij JARCO van de KETTERIJ

‘Van de legendarische Klaas Poortvliet heb ik veel geleerd’

Van Belzen, De Ridder, De Nooĳer, Meulmeester, Schroevers of Van de 
Ketterĳ. Als je deze achternamen hoort dan is de link naar Arnemuiden 
snel gelegd. Dat de wieg van Jarco van de Ketterĳ daar ook heeft 
gestaan zal niemand, bĳ het horen van zĳn achternaam, verbazen. “Ja, 
ik ben in ‘Erremu’ geboren”, zo begint de trainer van Kloetinge JO8-1. 
“Ik kom uit een echte voetbalfamilie. Mĳn Opa ‘Broer’ ging eind jaren 
zestig van de vorige eeuw al met de trein naar Rotterdam-Zuid. Een 
echte Feyenoord-supporter. Dat gaat bĳ ons van generatie op gene-
ratie. Mĳn vader Jaap speelde jaren als linksbuiten in het eerste van 
‘Erremu’ en mĳn broer Nicky is nu assistent-trainer bĳ vv Arnemuiden. 
Ja, door mĳn aderen stroomt bloed, maar ook voetbal.”

Plezier in het spelletje is een belangrĳk onderdeel ervan
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KEES de MUYNCK
wil zich graag ontwikkelen als jeugdtrainer

Ondersteuning
Voor de inwoner van Driewegen was 
het een vanzelfsprekendheid om zĳn 
zoon Ties aan te melden als lid bĳ 
Kloetinge. “Een bewuste keuze. De 
jeugdafdeling staat hoog aangeschre-
ven. Dat sprak me enorm aan. Als 
volger van het eerste en tweede elftal 
kom ik eigenlĳk al vele jaren op het 
Wesselopark. Dus is het ook ‘ons kent 
ons’.Door de positieve ervaringen en 
de gemoedelĳke sfeer binnen de club 
ondersteunen wĳ, als AMZ Borssele/
De Muynck Techniek, middels sponso-
ring ook de vereniging.”

Aai over de bol
Kees (44), directeur van AMZ Touring-
carbedrĳf en De Muynck Techniek, 
traint samen met Jarco van de 
Ketterĳ het team van JO8-1.
“Belangrĳk is dat de voetballertjes 
spelenderwĳs leren. De jongens 
kunnen aardig voetballen. Ze hebben 
geen ruzie met de bal. Op deze 
leeftĳd zĳn ze nog erg egocentrisch. 
Lopen vaak met de bal de drukte 
in. Winnen en verliezen verdwĳnen 
nog vaak naar de achtergrond. We 
begeleiden de spelers zoveel mogelĳk 
om ruimte te zoeken en samen te 
spelen. Duidelĳkheid is dan een goede 

raadgever. Maar een aai over de bol 
mag natuurlĳk niet ontbreken.”

Organisatie
Kees kĳkt erg uit naar het project 
‘Alle jeugdtrainers in de basis’ van 
de KNVB (zie pag. 33). Doel hiervan 
is om startende jeugdtrainers in hun 
rol te ondersteunen. Kloetinge maakt 
onderdeel uit van deze pilot.
“Door de corona-crisis is hier binnen 
Kloetinge helaas nog geen begin mee 
gemaakt. Voor mĳn ontwikkeling kĳk 
ik op televisie vooral hoe een team 
organisatorisch op het veld staat. De 
speelwĳze probeer ik dan te analyse-

ren. Dat vind ik interessant.”

Drĳfveer
Kees gaat de toekomst als trainer 
met vertrouwen tegemoet. “Vooral 
jezelf blĳven. Nee, ik ben niet bang 
mezelf te verliezen langs de lĳn. Van 
de cursus hoop ik veel op te steken. 
Zodoende krĳg je toch meer inhoudt 
en kun je de spelers helpen om ze 
beter te maken. Dat blĳft naast het 
plezier, toch ook een drĳfveer.”
Zĳn vriendelĳkheid en betrokkenheid 
komen Kees daarbĳ zeker goed van 
pas.

‘Kinderen stimuleren om op Voetjebal te gaan’

Hĳ zou het liefst zelf nog in competitieverband uitkomen. Een onwil-
lige rechterknie staat dat echter in de weg. Daarom heeft Kees de 
Muynck er een jaar geleden voor gekozen om jeugdtrainer te worden. 
“Mĳn zoon Ties heeft eerst twee jaar op Voetjebal gezeten. Dat is een 
prima opmaat naar de jongste pupillen. Ik denk dat het promoten 
van Voetjebal een hele goede zaak is. Zeker omdat het in de sportzaal 
naast het Wesselopark wordt gegeven. Kinderen hebben dan een 
voorsprong als ze aansluitend lid worden van vv Kloetinge.”

JO8-1 met links trainers Kees de Muynck en Jarco van de Ketterĳ.
Rechts Ronald Onderdĳk en Raimond van Soest (trainers van JO8-2).
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‘Samen maken we er meer van’

Westmalle trappistenbier en snert waarin je lepel rechtop blĳft 
staan. Geen alledaagse combinatie zult u zeggen. Wie echter 
jaarlĳks deelneemt aan de mountainbike- en wandeltocht van onze 
vereniging herkent dit beeld onmiddellĳk. Mountainbikers die zich 
tegoed doen aan het door de monniken gebrouwen gerstenat  en 
wandelaars die hun magen vullen met erwtensoep. Dit alles in een 
dampende kantine met Hollandse krakers als muzikale omlĳsting. 
“Daar kan ik enorm van genieten. Dat is zo mooi aan deze orga-
nisatie van dit evenement. Deelnemers die tevreden zĳn over hun 
eigen prestatie maar zeker ook over hoe alles op zo’n middag als 
een puzzel in elkaar valt. Daar doe je het voor. Dat de deelnemers 
hebben genoten. Laten we vooral niet vergeten dat een deel van de 
opbrengst jaarlĳks naar een goed doel gaat.”

Opjutten
Aan het woord is Marja Nouse 
(64). Marja is lid van de commissie 
mountainbike- en wandeltocht van 
onze vereniging. Ze maakte deel uit 
van de generatie voetbalsters die het 
damesvoetbal in Zeeland op de kaart 
heeft gezet in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Met haar zus Heleen 
en tweelingzus Irma vormde ze de 
kern van het team. Marja: “Ik speelde 

ausputzer, Heleen centraal op het 
middenveld en Irma rechtsbuiten. We 
waren gedreven binnen de lĳnen en 
jutten elkaar op om maximaal te pres-
teren. Dat hadden we in de achtertuin 
bĳ ons thuis wel geleerd van onze 
voetballende broers. Dat ging er dan 
zeker niet zachtzinnig aan toe.”

Irre en Marre
Marja, samen met haar tweelingzus 

Irma beter bekend als Irre en Marre, 
bewaart  mooie herinneringen aan 
haar voetbalcarrière. “We waren 
pioniers in die tĳd. Heleen, Irma en ik 
hebben ook in het Zeeuws dameselftal 
gespeeld. Eén keer heeft ons elftal 
deelgenomen aan het Nederlands 
kampioenschap in Wageningen, daar 
eindigden we op de derde plaats. 
Met het complete team en aanhang 
gingen we jaarlĳks naar Veldegem 
in België. We hebben onze kunsten 
ook nog eens getoond in Opladen 
(Duitsland). Toen we het veld opkwa-
men klonk uit de geluidsinstallatie 
de Duitse schlager ‘Immer wieder 
sonntags’. Dat nummer roept nog 
steeds warme gevoelens bĳ me op.”

Rode draad
Voetbalvereniging Kloetinge loopt 
als een rode draad door het sportieve 
leven van Marja. Ze was ook acht 
jaar lang trainer en begeleider van 
meisjesteams waarin haar dochters 
Manon en Saskia voetbalden. Nadat 

Marja Nouse

1974 - dameselftal met de zusjes Irma (1), Marja (2) en Heleen (3) 

1

2
3
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HEEFT HET
SAMENWERKEN
VAN HUIS UIT
MEEGEKREGEN

ze enkele keren bĳ een controlepost 
van de mountainbiketocht hand- en 
spandiensten had verricht vatte ze het 
plan op om er ook een wandeltocht 
naast te organiseren.
“Na goed overleg met de commissie-
leden van de mountainbiketocht is 
dat toen van de grond gekomen. Ik 
maak nu ook onderdeel uit van de 
organisatie en richt me dus volledig 
op de wandeltocht. Gelukkig zien de 
heren van de commissie me voor vol 
aan, ha,ha. We merken dat deelnemen  
aan de wandeltocht in de lift zit.
Door de huidige coronamaatre-
gelen zĳn veel Nederlanders gaan 
wandelen. Dat kan betekenen dat 
we bĳ de editie van januari 2022 
een record aantal wandelaars gaan 
begroeten. Dat zou mooi zĳn.                                                                                     
De laatste tocht waren er in totaal al 
616 wandelaars en fietsers.”

Rust
Marja heeft het wandelen in haar hart 
gesloten. “Wandelen geeft je rust. 

Ontspannen in de vrĳe natuur. Je 
hoofd leegmaken. Het grote voordeel 
is dat je kunt wanneer je wilt. Je hoeft 
op niemand te wachten.” Marja nam 
al twee keer deel aan de Nĳmeegse 
Vierdaagse. “Wat een geweldig 
evenement. Het wandelen was een 
feest maar ook alles erom heen. Je 
moet wel goed getraind zĳn hoor. Het 
idee dat dit evenement alleen voor 
oudere mensen is berust trouwens op 
een grote misvatting.”

Samenwerken
Het vrĳwilligerswerk voor de moun-
tainbike- en wandeltocht  geeft Marja 
voldoening. Ze kan haar ideeën kwĳt 
en geniet van de onderlinge samen-
werking binnen de commissie. “Ik ben 
grootgebracht met de voetbalvereni-
ging Kloetinge en heb er vrienden 
voor het leven gemaakt. Van huis uit 
heb ik meegekregen wat samenwerken 
is. Ja, wat dat betreft voelt de vereni-
ging wel als één grote familie.”

2011 - Marja voorziet de deelnemers aan de ATB tocht van ko¢e en een krentenbol
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Sport en muziek
Ik ben een liefhebber van het 
medium radio. Groot gebracht 
met de zeezender Veronica en de 
fenomenen Curry en Van Inkel, 
Stenders en Frits Spits. Ze draai-
den muziek die er nog steeds toe 
doet en hebben ook nu niets aan 
kwaliteit ingeboet.
Mĳn andere belangstelling is 
sport. In algemene zin en voetbal 
in het bĳzonder. Als je deze twee 
interesses combineert kom je uit 
bĳ het radio 1 programma Langs 
de lĳn, waar sport en muziek 
hand in hand gaan. Prachtig 
gemaakt op snelheid, met 
steeds de keuzes tussen sport en 
muziek. Het houdt de luisteraar 
in zĳn greep. Je zou alleen al 
luisteren voor de herkenbare 
begin- en eindtune (Quincy Jones 
– Chump Change).
Wat zou het mooi zĳn om alle 
sport uit de regio in zo’n pro-
gramma te kunnen beluisteren. 
‘We onderbreken de muziek, 
want er is gescoord op het 
Wesselopark’. Of: ‘We schakelen 
snel naar Schouwen, want de 
halve van Renesse staat op het 
punt van beginnen.’ Omroep 
Zeeland heeft ooit geprobeerd 
zo’n soort programma te maken 
op zaterdag, maar het is nooit 
echt van de grond gekomen en 
dat is jammer.

LANGS 
DE
LIJN

Wim Sturm als commentator

1982 - Kloetinge JO15-1 (C1) met de beker en bloemen na de winst op HVV’24 uit Hulst
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Radio Kloetinge 
Ik vroeg de beheerder van de kantine van SC Waarde of ik een stopcontact 
mocht gebruiken, zodat ik mĳn verlengsnoer kon uitrollen naar het veld. 
“Waar heb je dat dan voor nodig?”, vroeg hĳ mĳ. “Om een radioverslag 
te maken van deze wedstrĳd”, antwoordde ik. “Die is gek”, zo leek hĳ te 
denken, maar hĳ liet me mĳn gang gaan. Net zĳn vinger nog niet naar zĳn 
voorhoofd wĳzend.

We schrĳven 8 mei 1982. Kloetinge JO15-1, onder leiding van trainer Jaap den 
Engelsman en leider Joop Quinten speelt in Waarde de bekerfinale tegen 
HVV’24. Ik doe verslag van de wedstrĳd en neem alles op met mĳn bĳ elkaar 
gespaarde cassettedeck (vandaar dat snoer). De ontlading is groot na het 
laatste fluitsignaal. JO15-1 wint met 3-1 en ik maak er een mooie reportage van. 
De day after zenden we het verslag, samen met muziek, een uur lang uit. Radio 
Kloetinge is een begrip in die periode en velen weten die zondag af te stemmen 
op FM 101.
Wat ik op dat moment niet wist, is waarom leider Joop Quinten er niet bĳ is 
die zaterdag. Door het plotseling overlĳden van zĳn schoonmoeder moet hĳ 
begrĳpelĳk de wedstrĳd aan zich voorbĳ laten gaan.
‘s Avonds na de gewonnen finale komt het team de beker bĳ Joop brengen, een 
prachtig gebaar! Voor het eerst in het bestaan wint een team van vv Kloetinge 
de beker en komt er een verslag van op de radio. De rest is geschiedenis.
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