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VV Kloetinge kan als vereniging 
bestaan door de inzet van haar 
leden, vrĳwilligers en andere 
betrokkenen. Zowel voor als achter 
de schermen valt er namelĳk heel 
wat te organiseren om ervoor te 
zorgen dat alles in de vereniging 
goed reilt en zeilt.

De groep vaste vrĳwilligers is voor 
een vereniging met de omvang van 
vv Kloetinge echter aan de kleine 
kant voor alle werkzaamheden die 
uitgevoerd ‘moeten’ worden. Het zou 
daarom mooi zĳn als de aanwas van 
nieuwe vrĳwilligers, die zich in de 
afgelopen periode hebben gemeld, 
ook in de komende maanden voort-
duurt. 

Vrĳwilliger zĳn is ontzettend leuk, 
want behalve de tĳdsinvestering 
loont het verrichten van vrĳwilli-

gerswerk: het zorgt voor binding, 
sociaal contact en levert een bĳdrage 
aan je persoonlĳke ontwikkeling 
en vaardigheden. We maken dan 
ook graag gebruik van de kennis en 
vaardigheden van onze leden en 
hun contacten. Sterker nog, zonder 
kunnen we niet. 

De komende jaren staat er ontzettend 
veel te gebeuren bĳ onze vereniging. 
Denk bĳvoorbeeld maar aan de ambi-
ties om het sportpark en de accom-
modatie te verbeteren en de ambities 
op sportief en recreatief niveau of het 
vergroten van de betrokkenheid van 
leden bĳ de vereniging. 

Om hier meer richting aan te geven is 
sinds kort een vrĳwilligerscoördinator 
van start gegaan. Dianne van de 
Pennen zet zich hiervoor in en heeft 
inmiddels al een rondje gedaan 

langs verschillende vrĳwilligers om 
te polsen wat er zoal speelt en nodig 
is. In dit clubmagazine tref je op 
verschillende pagina’s ‘vacatures’ aan 
voor werkzaamheden waar (extra) 
ondersteuning en kennis wenselĳk is. 

ZĲN WĲ
VV KLOETINGE

Denk je dat je op welke wĳze dan 
ook jouw kennis en ervaring kunt 
inzetten voor vv Kloetinge of 
weet je iemand die dat graag zou 
willen doen?
Mail of bel dan eens met Dianne 
via vrĳwilligers@vvkloetinge.nl 
of 06-14561777.

Ook als je maar een paar uurtjes 
of twee keer per jaar beschikbaar 
bent komen we graag met jou 
in contact. Vele handen maakt 
immers licht werk!

ZĲN WĲ
VV KLOETINGE
ZĲN WĲZĲN WĲSAMEN

FOTO WIM LODDERS

FO
TO

‘S 
RO

N 
QU

IN
TE

N

Het bestuur



4 Clubmagazine - 2022

Directieleden Rob Jeras en Krĳno 
Davidse van Weststrate zĳn enthou-
siast. Rob: “Na een spetterende 
shirtpresentatie, georganiseerd door 
de Business Club Kloetinge, waren 
we er met z’n allen klaar voor. Een 
nieuw voetbalseizoen, nieuw elan.” 
COVID-19 gooide vroeg in het seizoen 
echter roet in het eten. Krĳno: “Onze 
werknemers waren zeker van plan 
om wedstrĳden te gaan volgen, om 
vervolgens samen van de derde helft 
te genieten. Na drie thuiswedstrĳden 
was het echter al voorbĳ. De voetbal-
competitie werd stilgelegd.” 

Contacta
Helaas voor Weststrate en heel 
ondernemend Zuid-West Nederland 
werd in december 2021 de Contacta 
geannuleerd. Krĳno: “De geplande 
gezamenlĳke beurspresentatie op 
de Contacta (op het BCK plein) ging 
zodoende aan onze neus voorbĳ.”
Gelukkig zĳn de tĳden veranderd. 
“Inmiddels mag er weer getraind 
worden en is er door voetbalvereni-
ging Kloetinge een nieuwe trainer 
aangesteld voor de eerste selectie. 
We wensen trainer Jurriaan van Poelje 
veel succes met deze mooie groep 
spelers.”

Directeur Rob Jeras: 
‘Sportief bezig zĳn 

geeft vitaminen op de 
werkvloer’

STIMULEERT
SPORTEN

ONDER WERKTIJD
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Shirtsponsor  Weststrate
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Shirtsponsor  Weststrate

Totaalleverancier 
Weststrate
is er trots op dat 
haar naam op de 
shirts van Kloetinge 
1, 2 en Jong Kloe-
tinge prĳkt. Een 
overeenkomst voor 
drie seizoenen.
In mei 2021 werd de 
deal bezegeld. 

Fitte collega’s
Ook bĳ Weststrate, de veelzĳdige 
specialist, is men volop in training. 
Ze hebben van de nood een deugd 
gemaakt. Alle vierenvĳftig mede-
werkers kunnen bĳ hun werkgever 
sporten. 
Rob: “Op onze locatie aan de Anode-
weg in Middelburg hebben we naast 
ons distributiecentrum en werk-
plekken een fitnessruimte ingericht. 
Spinningfietsen, een loopband, een 
roeimachine, diverse crosstraining 
apparatuur, een carver en krachtsta-
tions. Het staat er allemaal. Er wordt 
veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Medewerkers krĳgen een half uur 

per week om te sporten. Het levert 
vitaminen op voor de werkvloer. De 
agenda voor deze ruimte is continue 
volgeboekt.”

Veelzĳdig
Weststrate onderschrĳft haar veel-
zĳdigheid door de werknemers van 
een outfit te voorzien. Krĳno: “Bĳ 
deze activiteiten hoort natuurlĳk een 
spetterend sportshirt, alle collega’s 
hebben er één gekregen in december. 
Dagelĳks wordt er aan de conditie 
gewerkt, worden er instructievideo’s 
van spinning/fitness gevolgd en 
wordt er vers fruit in de kantines 
genuttigd.”

Over veelzĳdigheid gesproken!

Hoop
Team Weststrate hoopt de komende 
tĳd veelvuldig langs de lĳn bĳ 
Kloetinge te staan, om het vlaggen-
schip aan te moedigen. Rob: “Weer 
sfeer proeven en samen met elkaar 
een gezellige derde helft beleven. We 
maken ons op voor een paar mooie 
seizoenen.”
Wel of geen voetbal; Weststrate staat 
hoe dan ook voor u klaar als het gaat 
om vragen op het gebied van artike-
len gerelateerd aan kantoorinrichting, 
verpakkingen en facilitaire artikelen. 

Rob Jeras (links) met compagnon 
Krĳno Davidse in de eigen fitness-
ruimte

Joost Folmer
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MARTIN
STAAT ALTIJD

PARAAT
VOOR KLOETINGE
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Inzet als brandweerman
Hĳ staat niet alleen paraat voor 
de club, maar ook in zĳn dagelĳks 
werk. Martin werkt bĳ de Veilig-
heidsregio Zeeland. Daar beheert 
hĳ de systemen met cruciale 
informatie voor de brandweer. 
“Dan gaat het om zaken zoals: 
waar kunnen we bĳ een object 
naar binnen? Waar vinden we 
een brandkraan of open water? 
Waar liggen eventueel gevaarlĳke 
sto®en.” Ook zorgt hĳ ervoor dat 
alle 150 brandweereenheden in 
Zeeland over navigatie beschikken 
die volledig up-to-date is.
Het kantoorwerk wisselt hĳ af met 
actieve inzet als brandweerman. 
“Twee of drie dagen in de week 
word ik ingepland in de dagdienst 
aan de Oranjeweg in Goes. Die 
combinatie maakt het voor mĳ 
uitdagend. Als de pieper of het 
kazerne-alarm gaat, weet je nooit 
waar je een paar minuten later 
belandt. Dat kan een brand of een 
ongeval zĳn, maar ook bĳvoorbeeld 
een gaslek of het redden van een 
dier. Elke situatie is anders.”

Eerste bewoners Riethoek
Martin en zĳn echtgenote Elizabeth 
waren in 2010 de eerste bewoners 
van de nieuwe wĳk Riethoek. Ze 
hebben drie kinderen: Daan (18 
jaar) en de 12-jarige tweeling Bas en 
Maud. Daan voetbalt bĳ Kloetinge 
in JO19-4, Bas in JO13-3.

Toen Daan als jonkie bĳ de club 
ging spelen, raakte Martin ook 
betrokken. “Ik ben nooit trainer 
of leider geweest, omdat ik zelf 
niet heb gevoetbald. Maar ik wilde 
toch graag iets voor de vereniging 
doen.”

Webteam
Al snel belandde hĳ bĳ het ‘web-
team’. Zeker de eerste jaren ging er 
heel veel werk zitten in het beheer 
van de website. Maar sinds een paar 
jaar maakt Kloetinge gebruik van 
het systeem van VoetbalAssist. Dat 
neemt veel werk uit handen. “Door 
de koppeling met onder meer 
Voetbal.nl komen bĳvoorbeeld alle 
programma’s, uitslagen en afgelas-
tingen 1-op-1 in ons systeem.
Waar nog wel winst valt te behalen, 
is de verdere invulling van de 
website. Het platform wordt nog 
te weinig benut. We zĳn een grote 
vereniging, maar het is best wel 
lastig om de juiste informatie op 
het goede moment aangeleverd te 
krĳgen. We moeten echt zoeken 
naar leuke teksten, interessante 
content en aardige weetjes.”

Digitaal netwerk
Martin doet nog meer voor de club. 
Er wordt gewerkt aan plannen 
om sociale media veel gerichter 
in te zetten, hĳ houdt de O°ce 
365-omgeving bĳ en bereidt met 
anderen de aanleg van een nieuw 

digitaal netwerk voor. “Dat soort 
dingen vind ik heerlĳk om te doen.” 
Tĳdens de coronaperiode werkte hĳ 
mee aan de succesvolle onlinequiz. 
“Daar heb ik echt ontzettend veel 
plezier aan beleefd. Daarnaast vind 
ik het ook geweldig om af en toe 
een kantinedienst te doen.”
Al met al gaat het dus om heel wat 
uren die hĳ aan Kloetinge besteedt. 
Hĳ doet dat met veel plezier. 
“Het voordeel is: ik kan het doen 
wanneer ik daar zelf tĳd en energie 
voor heb. Dat kan ‘s ochtends om 
zeven uur zĳn, ‘s avonds om elf uur, 
maar ook ‘s nachts om half drie, bĳ 
wĳze van spreken. En ik hoef in de 
winter niet op een nat en koud veld 
te staan.”

Warm en gezellig
Hĳ prĳst de sfeer bĳ de vereniging. 
“Het voelt altĳd warm en gezellig 
als ik op het Wesselopark kom. Het 
is er klein, maar toch groot. Het is 
prachtig om de jeugdteams bezig 
te zien op zaterdag. Je komt ook 
altĳd bekenden tegen en dan maak 
je even een praatje. Als je mensen 
op een goede manier benadert, 
krĳg je ook heel veel dingen voor 
elkaar.”

Martin Robesin is zo’n vrĳwilliger die 
vooral achter de schermen goud waard is 
voor de club. Als onder meer beheerder 
van de website is hĳ de spin in het digitale 
web. “Het voelt altĳd warm en gezellig bĳ 
Kloetinge.”

Rolf Bosboom

‘Als je mensen op een goede manier 
benadert, krijg je ook
heel veel dingen voor elkaar.’
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www.vanmosselautolease.nl

” Daar kun je niet omheen

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
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A
• ABN AMRO
• AddMark
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• Autofi t Group
• Auto Kievit
• Auto Poppe

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

C
• Capello
• Car Collect
• Carédo
• Ceelandia Scheepvaart
• De Clavers
• Cleaning Service Goes
• Colĳ n Beveiliging
• Covebo
• CS Telecom
• CZAV - Agri Snellaad

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

E
• EDW Autolease

• Elie Beveiliging
• El Toro
• Endless Hair
• Endura Sport Middelburg
• Everbake Group bv

F
• Faasse & Fermont
• Faktor Civil Engineering bv
• Fire & Rescue
• 4U Group Personeelsdiensten
• Franje Onions

G
• G&B Vis- en Vleeshandel
• Geĳ tenbeek Top Movers
• Grafi sch Bedrĳ f Goes
• Groeneveld Exploitatie bv

H
• BC Haringman bv
• Heineken Nederland bv
• Hessels Coating bv
• Hofman Productions
• Huiskes Metaalhandel

I/J
• ING
• Injuriam Expertise bv
• Intra Interieurbouw
• IVECO Schouten bv
• ITN Groep
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• Jjobz vof
• 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
• Kookwereld Goes
• Kruitbosch Print & Sign
• Kuĳ pers Utiliteit Zuid
• Kĳ k op Drank

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

M
• Makkina
• Marsaki bv
• Medenvoy
• Meĳ er Beheer
• Melieste Glas
• Van Mossel Autolease
• A.P. Moelker Fruit

N
• Nedbase
• Neem Dirk
• Nilsson

Communicatie Kunstenaars
• Nĳ sse Assurantiën bv
• Nutswerk bv

O
• Olie & De Jonge Advocaten
• Mossel-Oester & Vishandel 

Piet van Oost bv

P
• Tuincentrum/Hoveniersbedrĳ f 

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

R
• Rabobank Oosterschelde
• RB-media
• Renewi
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv
• Rico’s Glas- en Gevelreiniging
• Rico Moda

• Robo Marine Holding
• Bouwbedrĳ f Rĳ k
• Acc.- en adviesgroep Rĳ kse
• Rob Jacobs Mannenmode
• 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
• Stipt Letselschade

T
• Techno West Services
• Tolhoek Keukens
• Traas Zuidwest Nederland bv
• TRIAS Notarissen
• Timmerman Makelaardĳ 

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Van Die Consulting
• Van den Dongen Parket
• Vermeer Middle East FZCO
• v/d Velde Installatiegroep
• Eethuis De Vierlinden

W
•  WEA Accountants & Adviseurs
 Zierikzee
• Weststrate vof
• Woninginrichting-AANHUIS.nl
• Wĳ kopenhuizen.nl

Z
• Zandee Kloetinge bv
• De Zeeuwse Alliantie
• Zeeland Expertise 
• Zeeuws Zakelĳ k
• Zichtbaar
• Installatiebedrĳ f 

Zuidweg-Zwartepoorte
• ZSB Constructie

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

LEDENLIJST
BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
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BELEVEN VOORAL
VEEL PLEZIER AAN 
HUN HOBBY

Ze zĳn vaak ‘de Kop van Jut’. Scheidsrechters. Of het 
nu in de Eredivisie is of in de kelder van het amateur-
voetbal. De situaties die de arbiters wekelĳks beoor-
delen, worden regelmatig van negatief commentaar 
voorzien. Je moet stevig in je schoenen staan. Spelers 
die voortdurend reageren of clubgrensrechters die 
vlaggen alsof het Koningsdag is. En dat allemaal 
zonder VAR (Video Assistent Referee). Hoewel die er 
zelfs nog discutabele beslissingen op nahoudt!
Zonder scheidsrechter geen wedstrĳd. Dus zĳn ze 
heel belangrĳk! Ook binnen onze vereniging. Onmis-
bare schakels. Kees Hollestelle, Johan Terlouw, Johan 
van der Ploeg en Cor Lagendĳk zĳn vier van de twaalf 
clubscheidsrechters die bĳna elke zaterdag acte de 
présence geven. En met plezier. 

CLUBSCHEIDSRECHTERS
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Joost Folmer
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‘NIET OP ALLES REAGEREN WAT JE HOORT’

Orgel
JOHAN VAN DER PLOEG
(51) trekt ook elke zaterdag 
met plezier zĳn scheids-
rechters klo°e aan om een 
wedstrĳd in goede banen 
te leiden. Johan: “Ik vind 
het heerlĳk om op het 
veld sportief bezig te zĳn. 
Ook van het contact met 
spelers en begeleiding kan 
ik genieten. Samen een 
leuke middag hebben, daar 
gaat het toch om? Als twee 
ploegen na afloop van het 
veld lopen en de conclusie 
trekken dat het een leuke 
pot voetbal was, dan is 
mĳn middag geslaagd.” 
Johan is vooral ook te 
spreken over de aanstel-
lingscommissie van de club. 
“Dat verloopt prima. Mĳn 
complimenten.” Ook Johan 
ontkomt af en toe niet 
aan een kritische noot van 
een voetballer. De leukste 
opmerking wil hĳ wel met 
ons delen. “Naast scheids-
rechter ben ik kerkorganist. 
Dat had een jeugdspeler 
ooit opgepikt. Nadat ik 
deze speler van het veld 
stuurde voor een tĳdstraf 
riep hĳ mĳ toe dat ik maar 
achter mĳn orgel moest 
gaan zitten. Geweldig.”

Veel toelaten
Langs de lĳn bĳ de wed-
strĳd die COR LAGENDĲK
(67) op een zaterdagmor-
gen in het najaar leidt, 
is het opvallend stil. De 
wedstrĳd tussen twee 
meisjesteams (MO15-1) is 
er één met veel passie en 
strĳd. Duels zĳn soms ste-
vig. Er is zelden discussie. 
De speelsters accepteren 
de beslissingen van de 
scheidsrechter. 
Cor: “Ik merk dat meisjes 
binnen het veld elkaar hel-
pen. Als ze een tegenstan-
der raken, zeggen ze direct: 
‘Sorry’. Ze hebben over het 
algemeen weinig commen-
taar op mĳn leiding.” Dat 
laatste heeft mogelĳk alles 
te maken met zĳn manier 
van fluiten. “Ik trek me niet 
zo snel iets aan van wat 
spelers of toeschouwers 
zeggen. Als het stil is langs 
de lĳn, dan is dat vaak een 
goed teken.” Cor is scheids-
rechter geworden om de 
vereniging te helpen. “Ik 
vind het leuk. Binnen de 
lĳnen laat ik wel veel toe. 
Bas Nĳhuis? Ik houd wel 
van zĳn stĳl van fluiten, 
maar ik kan nog niet in zĳn 
schaduw staan, haha. Niet 
op alles reageren wat je 
hoort.”

Biertje
Op JOHAN TERLOUW (60) 
wordt al twintig jaar met 
succes een beroep gedaan 
als het gaat om het leiden 
van wedstrĳden. Johan: 
“Ik fluit meestal lagere 
elftallen. Elk seizoen zit 
er weleens een wedstrĳd 
tussen die stroef verloopt. 
Een vechtpartĳ achter je 
rug of een fikse scheldpar-
tĳ. Ik probeer altĳd wel de 
oplossing te zoeken, maar 
ook ik heb een grens.” 
Omdat Johan zelf ook jaren 
heeft gevoetbald, komt hĳ 
nogal eens een bekende 
tegen. Dan is het na afloop 
in de kantine altĳd gezellig 
napraten. “Onder het 
genot van een biertje gaat 
het dan heel even over 
de wedstrĳd, maar al snel 
worden er herinneringen 
opgehaald. Ouwe jongens, 
krentenbrood. Dat maakt 
zo’n zaterdagmiddag op 
die manier wel compleet.”

Respect
KEES HOLLESTELLE (59): 
“Ik fluit nu bĳna veertig 
jaar. Ik ben begonnen toen 
ik in het zesde speelde en 
wĳ geen scheidsrechter 
hadden. Daarnaast heb 
ik tot mĳn vĳftigste 
gevoetbald. Over het 
algemeen gaat het leiden 
van wedstrĳden me goed 
af. Het plezier staat voorop. 
Als het respect naar elkaar 
toe er is, dan verlopen 
potjes vaak probleemloos. 
Eén keer heb ik een speler 
uit het veld gestuurd. Toen 
hĳ terug het veld in wilde 
komen, was ik genoodzaakt 
de strĳd te staken. Jammer, 
want dat wil je uiteindelĳk 
niet.” 
Kees beseft maar al te goed 
dat hĳ er in de beoordeling 
van een spelsituatie wel-
eens naast zit. “Wel of geen 
buitenspel? Het is vaak een 
kwestie van centimeters en 
dan is een inschattingsfout 
snel gemaakt. Pech gehad. 
Nee, een VAR heb ik niet 
nodig. Ik maak ook fouten 
en dat is voor voetballers 
nog altĳd moeilĳk te 
accepteren.”

ANDERE VERENIGINGS-
SCHEIDSRECHTERS ZĲN:
Bas Schuitert, Harry van 
Waveren, Sem Bouman, 
Kornelis Kamerling,
Marco Bleumink, Geuch 
Zĳlma, Ron Verburg en
Len Wolters

ANDERE VERENIGINGS-
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Laat uwwoning scoren op de woningmarkt!

Wij komen graag bij u langs voor een
vrijblijvende waardebepaling.

www.technowestservices.nl

Weihoek 6 | 4416 PX Kruiningen
0113 312 186

verkoop@technowestservices.nl

VERKOOP
VERHUUR
ONDERHOUD



13Clubmagazine - 2022

SCHEIDSRECHTERS

Iedere zaterdag worden er op 

het Wesselopark ongeveer 25 

wedstrijden gespeeld. Voor al 

deze wedstrijden hebben we 

scheidsrechters nodig. Ons 

scheidsrechterskorps is helaas 

nog te dun gezaaid. We willen 

elke zaterdag bij elke wedstrijd 

een scheidsrechter zodat ieder 

team kan voetballen. Daarom 

zijn we op zoek naar nieuwe 

leidsmannen of vrouwen.

Jong en oud zijn welkom.

Meld je aan.

STEWARDS
Altijd al gedroomd van een baan 
als voetbalsteward bij onze club? 

Dan is dit jouw kans.
Samen met andere stewards zorg 
jij ervoor dat alles ordelijk en vei-
lig verloopt rondom de thuiswed-
strijden van ons vlaggenschip, 
Kloetinge 1. De taken zijn divers 
en afwisselend. We zoeken 2-3 
nieuwe vrijwilligers.

INTERESSE
IN EEN VAN DE VACATURES?
GEEF JE OP VIA:
vrĳwilligers@vvkloetinge.nl

KAMPCOMMISSIE JEUGDAchter de schermen zijn er 
een aantal vrijwilligers bezig 
om weer verschillende kam-
pen (leeftijdscategorie) voor 
de jeugd te organiseren. Zij 
kunnen echter nog wel wat 
organisatorische hulp gebrui-
ken.

Zie jij het zitten om de kin-
deren weer een fantastisch 
kamp te bezorgen?Geef je dan snel op. We zoe-

ken 3 of 4 enthousiastelingen.
Meld je aan.

SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR

(3-4 VRIJWILLIGERS)

Je hoeft voor deze functie geen 

kennis van het scheidsrechters-

vak te hebben. Belangrijk is de 

zaken rondom scheidsrechters in 

goede banen te leiden. Denk dan 

aan het coördineren en indelen 

van scheidsrechters en hun be-

geleiders van jeugdwedstrijden.

Ben je een planner, coördinator 

en is communiceren je tweede 

natuur? Dan zoeken we jou.

elke zaterdag bij elke wedstrijd 

een scheidsrechter zodat ieder MATERIALEN EN KLEDING
Tom Dietvorst is onze materiaal-en kledingman. Hij zoekt hulp van 1 persoon. Samen zijn jullie het aanspreekpunt voor de beschikbaarheid van voldoende kleding, trainingsmaterialen, wedstrijd- en trainingsballen.

Interesse? Of even een gesprek met Tom over wat de functie inhoudt? Geen probleemLaat het ons even weten.

Goes • Zierikzee  weazuidwest.nl

Financieel �t!
Bij WEA kijken we samen met ondernemers 
vooruit en voorzien we ze actief van stuurin-
formatie. Zo helpen wij ondernemers om in 
financiële topconditie te komen én te blijven! 

gezocht!Vrijwilligers
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De uitstraling waarmee de jeugdige 
Juriaan in de jaren negentig van 
de vorige eeuw de verdediging van 
Kloetinge 1 leidde, was opzienbarend. 
Inderdaad des Rĳkaards. Met als 
hoofddoel het strategisch wegzetten 
van zĳn medeverdedigers, op basis 
van zĳn natuurlĳke talenten.
Hoewel Juriaan nooit zo met trainers 
is bezig geweest, speelde de inbreng 
van één van zĳn leermeesters toch 
een belangrĳke rol. “Van Kees 
Zwamborn heb ik veel geleerd. Hĳ 
was de eerste die mĳ (en mĳn mede-
spelers) liet nadenken over voetbal. 
Met als gevolg een erg herkenbare 
aanvallende speelstĳl, waarbinnen 

iedere speler wist wat er van hem 
werd verwacht. Dat was nieuw voor 
mĳ. Kees was veeleisend, maar dat 
hadden we denk ik wel nodig. Ik in 
ieder geval wel.”

Lol
Juriaan Maccow (geboren op 17 maart 
1972) bewaart warme herinneringen 
aan zĳn Kloetinge-periode. “Vooral 
de lol die we hadden, de vriendschap 
en het vertrouwen. We hadden steeds 
een team met spelers die goed met 
elkaar konden opschieten. Veel jon-
gens kenden elkaar al jaren, omdat 
ze in de jeugd samen speelden, 
samen op school zaten of samen voor 

Zeeuwse jeugdelftallen uitkwamen.” 
De spelersgroep ging ook buitenom 
het voetbal veel met elkaar om. 
“Vooral op zaterdagavonden. Kloe-
tinge was eigenlĳk de perfecte club 
voor mĳ. Ambitie – op een gezonde 
manier – en veel ruimte voor gezel-
ligheid. Ik kan me herinneren dat veel 
mensen erg betrokken waren bĳ de 
club. Dat merkte je aan alles.”

Promoveren
De beslissingswedstrĳd op 20 
mei 1995 in Scherpenzeel tegen 
Harkemase Boys blĳft voor altĳd in 
Juriaans herinnering. “In die pro-
motiewedstrĳd, op het veld van ‘de 

Juriaan Maccow was 
als libero, zeven 
seizoenen lang, een 
baken van rust in de 
Kloetinge-verdedi-
ging. Een voetballer 
met een verfĳnde 
techniek en spelin-
zicht. Regelmatig 
inschuivend naar 
het middenveld. Een 
ontspannen lichaam 
en een ogenschĳnlĳk 
vrĳe geest. Juriaan 
(50): “Van mĳn 
achttiende tot mĳn 
vĳfentwintigste jaar 
voetbalde ik in het 
eerste elftal. Ik wilde 
me in die periode 
vergelĳken met Frank 
Rĳkaard. Al was die 
wel wat beter.” 

JURIAAN MACCOW
Joost Folmer

Hoe is het met
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periode bĳ vv Kloetinge. “Vervolgens 
heb ik tot mĳn vĳfendertigste in 
het eerste van R.S.V. Antibarbari (2e 
klasse zondag) gevoetbald. Ik voetbal 
overigens nog steeds, bĳ Excelsior 
Rotterdam in een competitie 7 tegen 
7 voor 35 plussers.”

What you see is what you get
Juriaan woont met zĳn partner Vief 
Leemans en zoons Sam (7) en Vic 
(4) in Rotterdam. Een stad die hem 
‘eigen’ is geworden. De Rotterdamse 
mentaliteit kan hem bekoren. 
“What you see is what you get. Dat 
past goed bĳ mĳ. Ik houd enorm van 
de hectiek van de grote stad. Rotter-

Valleivogels’, ging het er hard aan toe. 
De fanatieke aanhang van Harkemase 
Boys bestormde tĳdens de wedstrĳd 
een paar keer het veld. We wonnen 
uiteindelĳk met 2-1 en promoveerden 
naar de hoofdklasse. Dat is een heel 
mooie avond geworden!”

Laatste seizoen
In 1990 is Juriaan Rechten gaan stude-
ren In Rotterdam. “Tĳdens mĳn studie 
kwam ik in het weekend altĳd terug 
naar Zeeland om te voetballen en op 
zaterdagavond werkte ik in El Toro. Na 
mĳn studie ben ik in Rotterdam gaan 
werken.” 
Het seizoen 1996-1997 was zĳn laatste 

‘Voetbalvereniging 
Kloetinge was
de perfecte club 
voor mĳ’

JURIAAN MACCOW DE FRANK RĲKAARD
VAN VV KLOETINGE

dam is echt een mooie stad gewor-
den, met alle architectuur, musea en 
uitgaansgelegenheden. Veel groot-
schaliger dan wat ik gewend was. Dat 
was natuurlĳk wel even wennen. In 
Zeeland is alles overzichtelĳker.” 

Advocaat
Juriaan is na zĳn studie begonnen als 
jurist/advocaat ondernemingsrecht. 
Daarbinnen heeft hĳ zich steeds meer 
gespecialiseerd in fusie en overnames. 
In 2001 is hĳ beëdigd als advocaat. 
Juriaan is nu één van de drie partners 
van Pellicaan Advocaten en Adviseurs, 
waar tweeëntwintig advocaten 
werken.
“De fusie- en overnamewereld is erg 
dynamisch. Je krĳgt te maken met 
bankmensen, accountants, fiscalisten 
en natuurlĳk je cliënt waar je mee 
moet leren schakelen. In mĳn geval 
gaat het vaak om buitenlandse 
partĳen, die de Nederlandse markt 
betreden door een Nederlands bedrĳf 
over te nemen. Op overnametrajecten 
staat vaak grote druk en gaat het om 
grote belangen. Dat maakt het ook 
erg uitdagend. Gelukkig kan ik vrĳ 
goed tegen stress en raak ik dus niet 
snel ergens van in paniek. Zo was ik 
denk ik ook wel als voetballer.”

Verdediging
Het is niet zo dat Juriaan er vroeger 
van droomde om advocaat te 
worden. Misschien zit er onbewust 
wel iets van in zĳn genen. Tot één van 
de taken van een advocaat behoort 
immers het vaststellen van een 
verdedigingsstrategie. En dat is toch 
echt iets wat Juriaan op jonge leeftĳd 
al binnen de lĳnen beheerste. En dat 
alles zonder stress!

JURIAAN MACCOW
de Frank Rĳkaard van vv Kloetinge.
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Is het een bewuste koerswĳziging van de vereniging of kan de staf van onze 
hoofdmacht simpelweg niet om deze talenten heen? De hoeveelheid debu-
tanten groeit dit seizoen enorm. Zo maakten onder meer Joël van Herwĳnen 
en Ivann Koreman (spelers van Kloetinge -23) hun debuut bĳ Kloetinge 1.
JO19-spelers Lucas de Bruine, Finn de Mol, Ufuk Kahveci, Sander van Vossen, 
Dook van den Berg en Wout Meĳer maakten eveneens voor de eerste keer 
hun opwachting bĳ het vlaggenschip. De zeventienjarige Dano Lourens is 

Kloetingse kweekvijver 
roert zich

Tal van jonge spe-
lers kloppen bĳ ons 
eerste elftal op de 
deur. Sommigen 
trainen sporadisch 
met de hoofdmacht 
mee. Anderen lopen 
vier maanden stage. 
Ufuk Kahveci (18) 
speelde zichzelf 
tĳdens de voorbe-
reiding in de kĳker. 
Wout Meĳer (17) viel 
in de voorbĳe maan-
den op.

inmiddels niet meer weg te denken 
uit de selectie van hoofdtrainer 
Marcel Lourens.
Wout – aanvoerder van JO19-1 – is 
blĳ met zĳn kans bĳ Kloetinge 1. “Ik 
train minimaal één keer per week 
mee. Ook zit ik soms bĳ de selectie. 
Ik zie echt verbetering. Ik was nogal 
druuzig in balbezit. Nu heb ik meer 
rust aan de bal.”
In de voorbereiding stelde Ufuk zĳn 
plekje bĳ de hoofdmacht veilig. “Ze 
waren onder de indruk. Ik had niet 
verwacht dat ik zo snel zou aanslui-
ten. Voor een speler die de jeugd van 
Kloetinge doorlopen heeft, is dit wel 
iets groots.”

Mentaal spelletje
De linkspoot speelt bĳ Kloetinge 
O23, Kloetinge 2 en Kloetinge JO19-1 
voornamelĳk als middenvelder. “Daar 
heb ik een belangrĳkere rol en neem 
ik de leiding.” Bĳ het vlaggenschip 
wordt hĳ vaak als centrale verdediger 
geposteerd. “Conditioneel ben ik nog 

Len Wolters
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niet op hetzelfde niveau als de andere 
middenvelders. Daar werk ik hard 
aan.”
Ufuk vindt het soms lastig om met 
verschillende teams mee te doen. 
Hĳ mist de vastigheid. “Je moet 
geduldig blĳven”, beseft hĳ. “Naast 
de trainingen moet je een stapje 
extra zetten. Voetbal is een mentaal 

spelletje. Gelukkig krĳg ik advies van 
mĳn broer Ugur. Hĳ heeft als voetbal-
ler alles al meegemaakt.”
Het deert Wout niet bĳ welke spelers-
groep hĳ aansluit. “Met mĳn hoofd zit 
ik voornamelĳk bĳ de JO19-1”, bekent 
hĳ. In februari kroonde het team zich 
tot kampioen in de derde divisie. 
Sinds maart komen de talenten uit in 

de tweede divisie.
De centrale verdediger ziet dat ook 
andere (jeugd)spelers van onze club 
stappen maken. “Ik heb dit seizoen 
bĳ meerdere teams gevoetbald, ik 
ben trainer van JO10-1 en ik ga soms 
kĳken bĳ JO13-1, JO14-1 en JO15-1. Er 
komen echt leuke talenten aan! In de 
komende jaren kunnen er nog meer 
jongens doorstromen.” 

Tips
Wout beseft dat het hebben van 
talent niet het enige is dat telt. “Je 
moet na één keer meetrainen niet 
denken dat je er al bent. Mĳn doel is: 
laten zien wie ik ben. Niet reageren 
met je mond, maar met je voeten. Ik 
heb geen tĳdsplanning in mĳn hoofd. 
Het komt zoals het komt.”
De verdediger heeft zich voorgeno-
men om alle feedback als een spons 
tot zich te nemen. Hĳ doelt hiermee 
niet alleen op de adviezen van zĳn 
(oud)trainers Willy Lund en Diederik 
Hiensch. Ervaren voetballers als 
Reguillo Vandepitte en Kyle Doesburg 
sturen het talent aan. “Die feedback is 
net even anders dan van een trainer. 
Ik heb het altĳd fĳn gevonden dat 
mensen tips geven.”

Ufuk Kahveci Wout Meĳer 

‘Er komen echt leuke talenten aan! In de komende 
jaren kunnen er nog meer jongens doorstromen.’ 
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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!!

NIEUWBOUW • VERBOUW

RENOVATIE • RESTAURATIE

ALBERT PLESMANWEG 19, 4462 GC GOES • TEL. 0113 221040 • WWW.JVANDELINDE.NL

REGELT
VERGOEDING
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André, wat doet Stipt 
Letselschade precies? 
“Wĳ regelen schadevergoe-
dingen voor mensen die na 
een ongeval gewond raken 
of voor de nabestaanden van 
overledenen. Het ongeval 
is dan vaak veroorzaakt 
door iemand anders of 
heeft plaatsgevonden onder 
werktĳd. Er is dan bĳna altĳd 
een aansprakelĳke partĳ die de 
schade moet vergoeden. Denk 
daarbĳ aan de automobilist 
die het ongeluk veroorzaakt of 
de verzekeraar van de werkge-
ver. Daarnaast behandelen we 
natuurlĳk nog veel meer zaken 
waarbĳ iemand gewond is 

REGELT
VERGOEDING

Vanaf begin van het seizoen 
2021-2022 komen we Stipt 
letstelschade bĳ Kloetinge 
tegen. Op de reclamebor-
den bĳ de in -en uitgang, 
langs het hoofdveld en op 
de shirts van Kloetinge 1, 
2 en Jong Kloetinge (O23). 
We zĳn benieuwd wat ze 
bĳ dit jonge bedrĳf uit 
Goes eigenlĳk doen en hoe 
de samenwerking met vv 
Kloetinge bevalt. André 
Rotte, letselschade-expert 
en eigenaar van Stipt letsel-
schade, doet zĳn verhaal.

geraakt door de schuld van een ander of op basis van een door het slachto®er afgeslo-
ten verzekering. We komen echt van alles tegen.”

Helpen jullie ook iemand met een zware voetbalblessure? 
“Natuurlĳk wordt een voetballer bĳ een voetbaltraining of -wedstrĳd weleens flink 
onderuit geschopt met letsel als gevolg. Maar in de meeste gevallen is een blessure 
iets wat bĳ de sport hoort. Ook als een tegenstander je tĳdens een wedstrĳd keihard 
tackelt. Dat ligt weer anders wanneer iemand jou nog een schop geeft na het fluitsig-
naal of een kopstoot uitdeelt. Of stel dat je met een team onderweg bent naar een 
wedstrĳd en één van de auto’s wordt aangereden. In die gevallen gaan wĳ wél schade-
vergoeding regelen als er sprake is van letsel.”

Hoe bevalt de samenwerking met vv Kloetinge tot nu toe? ‘
“Tja, dat is een lastige. We zĳn erg tevreden over de goede contacten en onze logo’s 
op de boarding en wedstrĳdshirts. Tegelĳkertĳd verloopt het voetbalseizoen niet zoals 
we gehoopt hadden. Graag zou ik weer eens met mĳn collega’s langs de lĳn staan om 
de spelers aan te moedigen, om daarna de overwinning te vieren in het sponsorhome 
of het clubhuis. Deze aspecten, samen met mensen ontmoeten, is wat mĳ betreft een 
onderdeel van de samenwerking. Dit pakken we zo snel als mogelĳk weer op!”

REGELT
VERGOEDING

In de meeste gevallen is een blessure iets wat bĳ sport hoort

FOTO JOEP ZOETEWEĲ 

Joost Folmer
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Uitdaging
Eén van de deelnemers aan het 
‘Welkomstprogramma Jeugdtrainers’ 
was Robert Jan Koehorst (41), trainer 
van Kloetinge JO10-2. Robert Jan: 
“Ik ben jeugdtrainer sinds 2019. 
Mĳn zoon Lars wilde graag gaan 
voetballen. Voor mĳ was het heel 
logisch om dan ook training te gaan 
geven. JO7 was mĳn eerste team als 
trainer. Het is wekelĳks een uitdaging 
om een trainingsprogramma voor te 
bereiden, waar de kinderen enthou-
siast van worden en zich voetballend 
verbeteren. Je hebt ook te maken met 
verschillende karakters en een verschil 
in niveau binnen het team.”

Specifiek
Op de cursus zĳn diverse onderdelen 
besproken, zoals leeftĳdsspecifieke 

kenmerken van pupillen. “Pupillen 
hebben weinig geduld en zĳn snel 
afgeleid. De kunst is om het simpel 
te houden. Laat de kinderen zoveel 
mogelĳk met een bal spelen. Je moet 
ze ook benaderen als kind. Het zĳn 
geen volwassenen. Je taalgebruik 
moet duidelĳk zĳn. Met de voetbal-
term ‘knĳpen’, wacht ik nog maar 
even. Dat zou anders weleens uit de 
hand kunnen gaan lopen, haha.” 
Ook kwam het ‘zelf nadenken’ aan 
de orde. “Tĳdens een demonstra-
tietraining, die tot het programma 
behoorde, leerde ik dat je spelers 
zelf moet laten nadenken over 
voetbaloplossingen. Je moet als 
trainer niet alles voorzeggen. Ik vind 
het overigens een goede zaak dat de 
vereniging initiatieven neemt om op 
deze manier trainers beter te maken.”

Ruim twintig jeugdtrainers in de ‘schoolbanken’

Ieder seizoen verwelkomen 
we binnen de vereniging 
nieuwe en vooral ook 
beginnende jeugdtrainers- en 
coaches. Vaak ouders, met en 
zonder voetbalachtergrond. 
Om deze trainers een goede 
basis te bieden, heeft vv Kloe-
tinge hen het ‘Welkomstpro-
gramma Jeugdtrainers’ van 
de KNVB aangeboden. Enkele 
enthousiaste meer ervaren 
trainers en coaches sloten 
zich hierbĳ aan. Daarnaast 
volgden diverse trainers de 
KNVB-trainerscursus Jeugd 
Voetbal Trainer Coach (JVTC), 
om nog betere coaching en 
training te geven aan onze 
jeugdspelers. 

‘De kunst is om het simpel te houden’ 

JEUGDTRAINER

ROBERT JAN 
KOEHORST
SPREEKT DUIDELĲKE TAAL

Joost Folmer
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Liefde voor de balsport
Ernst: “Voor mĳ was het meer een 
opfrismoment. Ik moest er weer een 
beetje inrollen. Het was leuk om te 
doen. Vooral omdat je het samen 
met andere trainers doet. Vanuit mĳn 
CIOS-opleiding heb ik ervaring opge-
daan met het geven van trainingen 
en lesgeven. In principe heb je dan al 
een voorsprong.”
De liefde voor de balsport is groot. “Ik 
vind het ontzettend leuk met kinde-
ren om te gaan. En dan nog wel op 
een voetbalveld! Voetbal zit er voor 

altĳd in en ik ben bang dat het er ook 
niet meer uitgaat. Als ik training geef 
en coach langs de lĳn bĳ een wed-
strĳd dan sta ik wel ‘aan’. Kloetinge is 
een fantastische vereniging met een 
grote club vrĳwilligers. Ik voel me er 
gewenst en gewaardeerd.”

Knipoog
Bĳ Ernst Smit krĳg je al snel het 
gevoel dat hĳ je in zĳn enthousi-
asme mee wil nemen. Repeterende 
handbewegingen en een didactische 
uiteenzetting zetten zĳn woorden 

kracht bĳ. Wat hĳ zegt, zie je als het 
ware voor je. Gedreven, maar met een 
duidelĳk oog voor de realiteit. Soms 
ook met een knipoog. 
“Er zĳn (grote) verschillen als het 
gaat om kwaliteit, inzet, motivatie 
en doorzettingsvermogen. Het is 
belangrĳk om daar rekening mee te 
houden. Alles bĳ elkaar maken mĳn 
collega-trainer Cor Fieret en ik er het 
beste van. De aandacht op een goeie 
manier verdelen. Onze meiden heb-
ben het erg naar hun zin. Iedereen in 
het team maakt stappen. Vooraf aan 
een wedstrĳd maken we hooguit drie 
afspraken. Tĳdens trainingen komen 
we daar dan later op terug.”  

SC Cambuur
Trainer Ernst Smit neemt ook de 
ervaring mee uit zĳn periode als 
voetballer. Hĳ voetbalde acht jaar in 
de jeugdopleiding van SC Cambuur 
uit Leeuwarden. “Ik woonde toen op 
het Waddeneiland Vlieland. Ik heb bĳ 
SC Cambuur vanaf mĳn twaalfde jaar 
de jeugdopleiding doorlopen. Niels 
Overweg (ex-Ajax en DWS) was één 
van mĳn trainers. Een zware blessure 
gooide later roet in het eten...” 

De cursus was een opfrismoment’Ernst Smit
VOETBALDE BĲ SC CAMBUUR

Vaak zĳn het ouders van voetballende kinderen die jeugdteams trainen 
of begeleiden. Bĳ Ernst Smit (42) is dat niet anders. De trainer van MO15-2 
heeft twee voetballende dochters. Fiene voetbalt in MO11-1 en Jente in 
MO15-2. Ook Ernst volgde het ‘Welkomstprogramma Jeugdtrainers.’

Open boek
Robert Jan, op zĳn zevende jaar lid 
geworden van vv Kloetinge, haalt veel 
voldoening uit zĳn trainerschap. “De 
ontwikkeling van kinderen is mooi om te 
zien. Vooral het plezier dat ze hebben. 
Kinderen zĳn vaak een open boek. 
Ze worden steeds mondiger. Zowel in 
positieve als in negatieve zin.”

Langs de lĳn bĳ een wedstrĳd van zĳn 
team doseert Robert Jan rustig en 
weloverwogen. Geen geschreeuw. Korte 
en positieve aanwĳzingen. In de pauze 
neemt hĳ de eerste helft door en zet 
wat puntjes op de i. Vanuit de spelers 
is er interactie. Een teken dat ze zelf al 
nadenken.
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EEN ECHTE
KLOETINGE
FAMILIE

De familie VERSLUIS ONLOSMAKELĲK MET DE CLUB VERBONDEN

Vlnr: Sjoerd, Rinie en Ramon

Zelf voetbalde hĳ bĳ SSV’65, maar inmiddels loopt hĳ al 
24 jaar rond op het Wesselopark. En niet alleen hĳ. Ook 
zĳn vrouw Irene en drie zoons – Ramon, Tibor en Sjoerd 
– zĳn geen onbekenden bĳ vv Kloetinge. We hebben het 
over Rinie Versluis en zĳn gezin. 

Yannick Sohilait

Vader & zonen
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De familie VERSLUIS ONLOSMAKELĲK MET DE CLUB VERBONDEN

De eerste stappen op het Wesselopark 
voor de familie Versluis waren in 1998. 
Oudste zoon Ramon wilde op voetbal, 
samen met zĳn vriendje Kaj Walraven 
(momenteel actief bĳ SSV’65 1). Rini 
Walraven werd trainer bĳ de ministars en 
zocht nog iemand die hem wilde helpen. 
Zo kwam Rinie Versluis bĳ Kloetinge 
terecht.
Het feit dat Ramon bĳ onze vereniging 
ging voetballen, zorgde voor blĳdschap 
bĳ opa Jan Raas (91). “Hĳ voetbalde zelf 
bĳ Kloetinge en is één van de oudste nog 
levende oud-leden”, vertelt Rinie. “Hĳ is 
hier erg trots op. Ook vraagt hĳ altĳd 
naar de wedstrĳden van de jongens.” 

Oudste zoon Ramon is alweer 7 jaar 
betrokken bĳ het eerste elftal als verzor-
ger. Nadat hĳ heel de jeugd bĳ vv Kloe-
tinge heeft doorlopen en in de senioren 
terecht kwam, besloot hĳ vanwege 
veelvuldig blessureleed om te stoppen 
met voetballen. 
Al snel vond hĳ een nieuwe functie binnen 
de vereniging. “Ik studeerde fysiotherapie 
en moest verplichte vrĳe uren invullen 
voor mĳn studie. Mĳn vader vroeg aan Jan 
Kloet, destĳds de verzorger van het eerste 
elftal, of ik een aantal weken mee kon 
lopen. Al snel werd besloten dat ik kon 
aanblĳven om Jan af en toe te helpen.” 
Inmiddels heeft Ramon het dus al zeven 
jaar prima naar zĳn zin als verzorger bĳ 
de club. Hĳ hoopt het nog lang te mogen 
blĳven doen. “Ik heb heel mĳn jeugd 
kunnen voetballen dankzĳ mensen die 

vrĳwillig trainer of leider werden. Daarom 
vind ik het fĳn dat ik nu zelf als vrĳwilliger 
iets terug kan doen voor de club.”

Middelste zoon Tibor was in de jeugd de 
meest talentvolle voetballer van de drie 
broers. Tibor begon ook bĳ de ministars 
op het Wesselopark en stapte in de 
C-junioren over naar de JVOZ. “Vanwege 
zĳn studie Ergotherapie keerde Tibor in 
de A1 terug naar Kloetinge”, vertelt vader 
Rinie. “Er werd op tĳden getraind wat 
niet samen ging met de studie, dan is de 
keuze om terug te keren naar Kloetinge 
snel gemaakt.” 
Tibor heeft na de A1 nog bĳ Kloetinge 
2 en de Onder 23 gespeeld. Inmiddels 
maakt hĳ zĳn minuten in het eerste elftal 
van vv Bevelanders. De vriendin van 
Tibor is woonachtig in Kamperland en via 
vrienden van haar is hĳ bĳ de plaatselĳke 
dorpsclub terechtgekomen. 

Jongste zoon Sjoerd is ook bĳ de ministars 
begonnen. Hĳ doorliep heel de jeugdop-
leiding en speelt inmiddels bĳ Kloetinge 
4. “Doordeweeks ben ik veel in Den 
Haag voor mĳn studie leraar lichamelĳke 
oefening op de Haagse Hogeschool.” 
In het weekend voelt het voor Sjoerd 
daarom écht als ‘thuiskomen’ als hĳ weer 
op de club is. “Bĳ ons team is trainen 
gelukkig niet verplicht. Kloetinge 4 is 
om die reden een prima team voor mĳ. 
We hebben een gezellige groep met veel 
jongens die al jaren bĳ Kloetinge spelen.” 

RINIE VERSLUIS (58)
Rinie heeft in het verleden bĳ 
SSV’65 gevoetbald. Inmiddels 
is hĳ al bĳna 25 jaar vrĳwilliger 
bĳ Kloetinge. Onder andere 
als trainer, jeugdcoördinator, 
leider en nu bĳ het wedstrĳd- 
secretariaat. In het dagelĳks 
leven is Rinie werkzaam bĳ een 
jeugdinrichting in Spĳkenisse.

RAMON VERSLUIS (28)
Ramon begon al op jonge leeftĳd 
met voetballen bĳ Kloetinge: bĳ 
de ministars. Hĳ heeft de jeugd 
doorlopen t/m de senioren. 
Ramon is inmiddels zeven jaar 
verzorger bĳ Kloetinge 1. In het 
dagelĳks leven is hĳ werkzaam als 
fysiotherapeut bĳ Tante Louise in 
Bergen op Zoom. 

TIBOR (25)
Ook Tibor is in de jeugd 
begonnen bĳ Kloetinge. Daarna 
verkaste hĳ tĳdelĳk naar JVOZ. 
Zĳn voetballoopbaan bracht hem 
terug naar Kloetinge, ‘s- Heer 
Arendskerke, Kloetinge en nu 
Bevelanders 1. Tibor werkt als 
Ergotherapeut bĳ PMC In Balans, 
Walcheren.

SJOERD (23)
Sjoerd is eveneens op jonge 
leeftĳd begonnen bĳ Kloe-
tinge, heeft de hele jeugd 
doorlopen en speelt nu bĳ 
‘t vierde. De jongste van het 
gezelschap studeert in Den 
Haag voor gymdocent.

Clubmagazine - 2022 23

FO
TO

 R
ON

 Q
UI

NT
EN



24 Clubmagazine - 2022

DE TOP
SPELERS 
VAN GBGVAN GBG

Op het gebied van drukwerk, signing, displays 
en verpakkingen heeft GBG de beste selectie 
spelers. Team GBG staat voor u klaar!

www.gbg.nl  |  0113-228 350 
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VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Om het voetballen mogelijk te maken en de vereni-
ging draaiende te houden hebben we voor onze club 
veel meer vrijwilligers nodig.Onze vrijwilligerscoördinator, Dianne, kan ook wel 
extra hulp gebruiken. Het liefst van twee nieuwe 
vrijwilligers. 

BEN JIJ een enthousiaste, communicatieve dui-
zendpoot die van aanpakken weet en uitdagingen 
niet snel uit de weg gaat?Dan hopen we dat je snel reageert.

Toiletgroepen
kantine vernieuwd
Menig vaste bezoeker van ons sport-
park zal het ongetwĳfeld zĳn opgeval-
len dat de toiletgroepen vernieuwd zĳn. 
En dat was zeker niet voor z‘n tĳd. Het 
sanitair is compleet vervangen, wanden 
zĳn voorzien van tegels, verlichting is 
vervangen door LED-verlichting en ook 
op de vloer zĳn nieuwe tegels gelegd. 

Deze renovatie is mogelĳk gemaakt 
door Van de Velde Installatietechniek, 
Bouwbedrĳf van de Weert, Plieger, De 
Jager-Tolhoek en niet te vergeten de 
vrĳwilligers Dies en Richard de Jonge.
Heel hartelĳk dank voor jullie bĳdrage 
aan deze renovatie!

Plieger Nansenbaan 15,  4462 GR  Goes,  tel. 0113 - 246464 

Bouwbedrijf
vd Weert

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

TOERNOOICOMMISSIE

We zoeken voor onze nieuw te 

vormen toernooicommissie drie 

organisatorisch sterke vrijwilli-

gers. De piek van de werkzaam-

heden ligt in mei en juni. Het 

gaat hierbij om de coördinatie en 

organisatie van uittoernooien en 

toernooien op ons Wesselopark.

Op je lijf geschreven?

Fijn. Meld het ons.
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ging draaiende te houden hebben we voor onze club 

MEDIATEAM

Creatief op social media

of een echte tekstspecialist?

DAN ZOEKEN WE JOU.

Doe je een studie of heb je werkervaring 

op dit vlak en wil jij de club hierbij onder-

steunen dan zien we je aanmelding graag 

tegemoet. Je bent bijvoorbeeld verantwoor-

delijk voor het ontwerpen van uitingen over 

en voor de club. Denk hierbij aan digitale 

posters voor wedstrijdaankondigingen, 

toernooien of open dag. Verder houd jij je 

bezig met het publiceren van berichten (met 

foto’s) op onze website en alle social media 

die we ondersteunen, kortom Kloetinge on-

line zichtbaarder maken. Voor je creativiteit 

is hierbinnen voldoende ruimte.

Interesse? Meld je aan. We zoeken 1 of 

liefst 2 media-boys of girls.

Zonder
vrijwilligers

GEEN
VOETBAL

INTERESSE IN EEN VAN DE VACATURES?
GEEF JE OP VIA: vrĳwilligers@vvkloetinge.nl

gezocht!Vrijwilligers
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Een aantal van onze leden 
heeft zich dat ongetwĳfeld 
afgevraagd, nadat René 
van de Zande een driejarig 
contract met onze vereniging 
afsloot. Met een Nederlandse 
zakenpartner uit Den Haag is 
René partner en commercieel 
directeur van MedEnvoy 
Global. De geboren Zeeuw wil 
de gedachte om een voetbal-
club in Zeeland financieel te 
ondersteunen kracht bĳ zetten. 
Ook licht hĳ zĳn relatie met 
voetbal toe.

Kloetinge goes
“Waarom trekt een in de Verenigde Staten 
wonende Nederlander geld uit voor een club 
waar eerder geen band mee bestond?”

René is geboren en opgegroeid in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland. Daar 
voetbalde hĳ vanaf zĳn vierde jaar bĳ SKNWK. René: “Op mĳn zestiende debu-
teerde ik in het eerste elftal. Arie Folmer, Jan Tierie, Leo Wandel, Arie Kristalĳn 
en Huib de Valk waren enkele van mĳn teamgenoten. Bekende namen binnen 
de Schouwen-Duivelandse voetballerĳ. We speelden in de 4e klasse KNVB. Een 
geweldige periode en een mooie club. Mĳn band met Zeeland is daar gevormd 
en voor altĳd verankerd.” 

Nĳmegen en Achilles’29
Na zĳn middelbare schoolopleiding vertrok René in 1983 naar Nĳmegen. Hĳ 
studeerde aan de Radboud Universiteit. In het eerste jaar reed hĳ in de week-
enden naar Nieuwerkerk om daar zĳn wedstrĳden in het shirt van SKNWK te 
spelen. René: ”Ik trainde op dinsdag en donderdag mee met de selectie van 
Achilles’29 uit Groesbeek. Het seizoen 1983-1984 was mĳn laatste bĳ SKNWK.” In 
de thuiswedstrĳd tegen Kruiningen (5-2 overwinning) maakte René zĳn laatste 
doelpunt voor de blauw-zwarten. 

René van de Zande (rechts) met zĳn Nederlandse zakenpartner Edgar Kasteel op het Wesselopark FOTO JOEP ZOETEWEĲ 

Joost Folmer

K l
oet

inge draag je

in j e hart
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Selectie van Austin Aztex met hoofdsponsor Emergo Group op het shirt

René overhandigt de armadillo trofee van het jaarlĳkse Austin 
Aztex toernooi aan winnaar DC United (Washinton DC).
Deze prestigieuze prĳs werd in 2015 uitgeroepen als beste 
MLS trofee.

René kon de lokroep van Achilles’29 
niet weerstaan en vervolgde zĳn voet-
balcarrière bĳ de ploeg uit Groesbeek. 
Het avontuur bĳ Achilles’29 duurde 
in totaal vĳf seizoenen. René kĳkt er 
met veel plezier op terug. “Het was 
een geweldige tĳd. Groesbeek is een 
voetbalgek dorp met zeventiendui-
zend inwoners. Zeven voetbalclubs 
in één dorp! De Tre®ers en Germania 
zĳn twee andere bekende clubs. 
Achilles’29 en De Tre®ers waren grote 
rivalen. Wanneer de ploegen in de 
hoofdklasse tegen elkaar speelden, 
stonden er tussen de vier- en zesdui-
zend toeschouwers langs de lĳn.”

Documentaire
De selectie van Achilles ’29 bestond 
in die tĳd uit spelers van het eerste 
en tweede elftal. René speelde het 

gros van de wedstrĳden in het tweede 
team. “Ik heb door de jaren heen 
enkele wedstrĳden in het eerste 
gespeeld. Met ons tweede speelden 
we op het hoogste niveau voor 
reserve-elftallen.” 
René vervolgt: “Velen zullen Achil-
les’29 kennen van de documentaire 
‘Voetbal is Oorlog’. Trainer Eric Meĳers 
is daarin erg kritisch op zĳn keeper 
en op de regionale krant. Als je de 
documentaire niet hebt gezien, neem 
vooral de moeite om deze te kĳken. 
Een aantal van mĳn toenmalige 
teamgenoten speelt een hoofdrol.”

Britisch United
Naast voetballen, werd er ook nog 
gestudeerd. Na zĳn studie in Nĳme-
gen en Bologna kwam René in 1991 
terecht in Brussel. “Ik werkte er voor 

een Amerikaanse lobbyorganisatie. 
Een organisatie die de zakelĳke en 
wettelĳke belangen van Amerikaanse 
bedrĳven in Europa vertegenwoor-
digt. Daarna heb ik nog een aantal 
jaren voor de Amerikaanse overheid 
gewerkt. In die tĳd voetbalde ik 
bĳ Britisch United. We speelden in 
de Eerste klasse van de Belgische 
onderafdeling. De selectie bestond uit 
meer dan tien nationaliteiten.”

Austin Aztex
Aangewakkerd door zĳn ervaring 
met Amerikaanse bedrĳven besloot 
René in 1997 naar het door Columbus 
ontdekte continent te verhuizen. 
Washington D.C. werd zĳn thuisbasis. 
“Daar heb ik het adviesbureau 
Emergo Group opgericht. Ook daar 
heb ik mĳn voetbalschoenen aan-

René van de Zande in het tenue van 
SKNWK uit Nieuwerkerk.

Helaas waren meerdere foto’s uit dit 
artikel niet in een betere kwaliteit 
beschikbaar (red.)
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getrokken. Ik speelde op een lager 
amateurniveau bĳ de Dutch Embassy 
in D.C. Mĳn bedrĳf Emergo was 
jarenlang hoofdsponsor van de club.” 
In 2004 kwam hĳ in Austin (Texas) 
terecht. “De plaatselĳke profclub 
Austin Aztex hebben we als Emergo 
Group ondersteund. De club verkaste 
echter naar Orlando (Florida) en 
veranderde de naam van de club 
in Orlando City FC. Ik heb toen de 
naamrechten van de toenmalige 
eigenaar opgekocht. Als clubeigenaar 
heb ik een prachtige periode mee-
gemaakt. We hebben met de Austin 
Aztex succesvolle jaren gekend. In 
2013 werden we nationaal kampioen 

in de Premier Development League. 
Tĳdens de kampioenswedstrĳd zaten 
er vĳfduizend toeschouwers op de 
tribune. Twaalf spelers van Austin 
Aztex kregen in de loop der jaren een 
profcontract bĳ clubs uit de Major 
League Soccer (MLS).”

Profclub Austin Bold
In 2015 besloot René om met Austin 
Aztex de stap te zetten naar het 
profvoetbal. De club stroomde in op 
het tweede niveau: USL. “Ons stadion 
lag in de binnenstad en is tĳdens 
noodweer onder water gelopen. 
Samen met een zakenpartner – die 
eigenaar is van het F1-circuit ‘Circuit 

of the Americas’, waar Max Verstap-
pen afgelopen jaar zegevierde – werd 
er besloten om een nieuw stadion te 
bouwen in het hart van het F1-circuit.” 
Er volgde een naamswĳziging. “We 
hebben de naam van de club veran-
derd in Austin Bold. Het team was een 
combinatie van geroutineerde spelers 
en jong talent. Zo speelde onder 
andere Edson Braafheid (speelde in 
2010 de WK-finale tegen Spanje) en 
een aantal Braziliaanse spelers bĳ 
Austin Bold. Eén van die Brazilianen 
was Kléber (Giacomace de Sousa 
Freitas), die eerder voor Cruziero en 
Dynamo Kiev uitkwam.”

Los Angeles
Enkele jaren geleden verhuisde René 
naar Los Angeles. “In Los Angeles 
beleef ik veel plezier aan mĳn band 
met de MLS-profclub Los Angeles FC 
(LAFC). Dit seizoen is de proftak voor 
vrouwen opgestart, onder de naam 
Angel City FC. In het stadion (capa-
citeit 22.000 toeschouwers) heb ik 
een skybox waar ik met mĳn familie, 
vrienden en zakenrelaties geniet van 
Noord-Amerikaans voetbal dat zowel 
in populariteit als in kwaliteit grote 
sprongen maakt.”

Dream Big, Stay United, Play to Win
René heeft als ondernemer, bestuur-
der en investeerder de hele wereld 
over gereisd. Hoe groot en indruk-

Het nieuwe stadion van Austin Bold ligt in het hart van het F1-circuit waar Max Verstappen 
afgelopen jaar zegevierde

De Austin Aztex werden nationaal kampioen van de Premier Development League In 2015 werd de stap gezet naar het profvoetbal,
met o.a. Edson Braafheid in de gelederen
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wekkend ervaringen of steden ook 
waren, Zeeland bleef in zĳn hart. Die 
liefde is onvoorwaardelĳk. “Ik heb een 
band met de provincie, vanwege mĳn 
Zeeuwse roots. Die wil ik ook behou-
den. Via voormalig dorpsgenoot Joost 
Folmer kwam ik bĳ voetbalvereniging 

Kloetinge terecht. De ambities van 
de club spraken me enorm aan. Sinds 
het contact zĳn we samen met een 
communicatiebureau op de slogan 
‘Dream Big, Stay United, Play to Win’ 
gekomen. Ondanks Covid heb ik de 
club al een aantal keren bezocht. Dan 

voel je dat er een hart in deze club 
zit. Leuke en warme mensen in een 
goede organisatie. Mĳn hart voor vv 
Kloetinge ontwikkelt zich snel. Het 
begint al aardig groen-wit te kleuren. 
Ik verheug me dan ook op de aanko-
mende bezoeken.”

Het stadion van LFC Los Angeles waar René een skybox heeft René met zakenpartner Edgar en beide echtgenotes

Midden Kathy van de Zande

Liefde voor de sport
Dat René van sport en met name voetbal 
houdt, is wel duidelĳk geworden na zĳn 
uiteenzetting. ”Ik denk dat er verder geen 
uitleg nodig is over mĳn liefde voor de 
sport. Ik ben immers de enige Nederlander 
die met een professionele National Football 
League (NFL) Cheerleader is getrouwd. Zĳ 
houdt nog meer van sport dan ik.”
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inge draag je

in j e hart
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stadenzeeland.nl
0113 - 21 11 47

aleisure.nl
0113 - 22 84 60

• Actieve verkoopaanpak met een eigenwijze 
touch

• Sportief en gediplomeerd makelaarsteam

• Uitmuntende en uitgebreide woning- en
verkoopresentatie

• Kantoor en etalage in het centrum van Goes

• Zeer actief op o.a. Insta, Facebook en Funda

• Heldere communicatie middels online
verkoopdossier

• Voor verkoop, aankoop, taxeren en
investeren zijn we graag je partner

#DREAMTEAM

Trotse sponsor 
middenstip

Voor een vrijblijvend gesprek 
mag je altijd bellen, mailen of 
gewoon gezellig op ons mooie 
kantoor binnenstappen.

Dam 13, 4461 HV Goes
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Heden & Toekomst
Jefry Dijkstra is na omzwervingen bĳ JVOZ en 
NAC Breda terug op het oude nest. De rappe aanvaller 
blikt terug op zĳn verleden als voetballer. “De eerste 
jaren bĳ NAC zĳn goed verlopen, maar daarna ben ik erg 
lang geblesseerd geraakt. Bĳ NAC twĳfelden ze of ik weer 
kon terugkeren op mĳn oude niveau. Uiteindelĳk ben ik 
teruggegaan naar Kloetinge en heb ik vanuit de JO19 de 
stap naar de eerste selectie gemaakt.” 
Van die keuze heeft hĳ geen spĳt. “Het voelde echt als 
thuiskomen. Kloetinge is een warme en hechte vereniging, 
waar iedereen elkaar kent. De sfeer in het team is 
erg goed. We zĳn allemaal gedreven om tĳdens 
trainingen en wedstrĳden het beste te laten zien. 
Ook buiten het veld is het gezellig en kunnen we 
goed met elkaar opschieten.”
Dit seizoen is Jefry assistent-trainer van de JO17-1. 
“Sinds een aantal jaren ben ik assistent-trainer. Eerst 
bĳ de JO13, toen door naar de JO15 en dit seizoen 
– samen met Marcel Kole – de JO17. Ik vind het echt 
enorm leuk om te doen. De kinderen kĳken tegen 
de jongens van het eerste op. Ik hoor regelmatig een 
‘wow’ uit de mond van een jeugdspeler komen als 
er een speler van de eerste selectie voorbĳloopt. Het 
plezier straalt dan echt van de jongens en meisjes af.” 
Op de vraag of meer spelers van de hoofdmacht zich 

zouden moeten inzetten voor de jeugd antwoordt Jefry 
volmondig: “ja!” Ook geeft hĳ de jeugdspelers nog wat 
tips mee: “Heb plezier in het spelletje en blĳf er hard voor 
werken. Er liggen echt kansen om, net als ik, als jeugdspe-
ler in het eerste te komen.”
De jonge aanvaller is nog lang niet klaar bĳ Kloetinge. 
“Mĳn ambities zĳn om op korte termĳn basisspeler te wor-
den en uit te groeien tot een belangrĳke speler, uiteraard 
in de hoofdklasse of hoger.”

Kloetinge heeft de 
ambitie om terug 
te keren naar de 
hoofdklasse. Door 
meer eenheid en 
lĳn te creëren in 
de jeugdopleiding 
hoopt de commissie 
voetbaltechnische 
zaken het niveau 
van de spelers te 
doen groeien. Plezier 
staat echter voorop. 
Maak kennis met de 
voetballers van onze 
hoofdmacht (heden) 
en de wellicht 
volgende generatie 
(toekomst).
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Van die keuze heeft hĳ geen spĳt. “Het voelde echt als 
thuiskomen. Kloetinge is een warme en hechte vereniging, 

plezier straalt dan echt van de jongens en meisjes af.” 

in de hoofdklasse of hoger.”

JEFRY DIJKSTRA (19)

Team
Kloetinge 1

Positie

Vleugelaanvaller

Woonplaats

‘s-Gravenpolder

Studie

Sportkunde (Hbo)

Max Joosse &
Henk Steenbakker

FOTO’S RON QUINTEN
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Mees Kwakkenbos voetbalt sinds de kerstperiode 
bĳ vv Kloetinge. Zĳn eerste stappen als voetballer zette hĳ bĳ 
de club die ontstond na een fusie tussen DWO en Volharding: 
DWO’15. De keuze voor de balsport was simpel. “Mĳn broer en 
zus voetballen ook.”
De jonge aanvaller heeft het erg naar zĳn zin bĳ z’n nieuwe 
club. Inmiddels zĳn er al vriendschappen ontstaan. “We 
vormen een leuk en fanatiek team. In mĳn team zitten een 
paar goede vrienden en ik heb een leuke trainer!”
Mees speelt voornamelĳk als rechts- of linksbuiten. “Ik kan 
opbouwen, passes geven, sprinten en scoren. Ook kan ik 
glĳdend, met een soort sliding, een doelpunt maken. Ver-
dedigen vind ik minder leuk.” Ooit hoopt de leerling van de 
Prinses Beatrixschool in Goes bĳ onze hoofdmacht te gaan 
voetballen. Die weg is echter nog lang. “Ik wil naar Kloetinge 
1. Ajax zou ook wel leuk zĳn, maar geen PSV hoor.”
Plezier is en blĳft voor Mees het belangrĳkste. “Soms heb ik 
één of twee bladzĳden met huiswerk. Die zĳn vaak binnen vĳf 
minuten klaar. Daarna ga ik vaak met vrienden voetballen in 
de pannakooi.”

Frédéric Filius woont in Wemeldinge. Het is dan 
ook logisch dat zĳ haar eerste stappen als voetbalster 
zette bĳ de dorpsclub. In 2019 trok ze voor de eerste 
keer de voetbalschoenen aan. Al snel switchte ze van 
vereniging. “Ik wilde bĳ een fanatieke ploeg voetballen en 
daarom vertrok ik een jaar later naar Kloetinge.”
Al in een eerder stadium ontdekte Frédéric hoe leuk 
voetbal is. “Ik voetbalde altĳd al met vrienden op het 
pleintje achter ons huis. En dat vond ik heel leuk.” Toch 
koos ze eerst voor een andere sport. Dat avontuur duurde 
niet lang. “Eerst hockeyde ik, maar die meiden werden 
altĳd zo betutteld. Ik was veel fanatieker.”
Bĳ vv Kloetinge voelt ze zich helemaal op haar plek. 
“We hebben een gezellige groep. Mĳn teamgenoten zĳn 
vooral op voetbal gericht. Ook gaan we vaak samen naar 
het eerste kĳken.” Als middenvelder heeft Frédéric een 
duidelĳke rol. “Mĳn kwaliteiten zĳn: de lange bal en een 
goede pass. Met een lange bal naar voren kunnen de 
aanvallers direct afwerken op het doel.”
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MEES KWAKKENBOS (10)

Team 

JO10-2

Positie

Vleugelaanvaller

Woonplaats

Goes
School

Prinses Beatrixschool

FRÉDÉRIC FILIUS (12)

FFF
Team
MO13-1

Positie

Middenvelder

Woonplaats

Wemeldinge

School

Het Goese Lyceum
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Nieky Verlinde maakte als voetballer een meta-
morfose door. In de jeugd speelde hĳ samen met voetballers 
die nog altĳd actief zĳn bĳ Kloetinge. Zoals zĳn broer Jimmy 
(teamgenoot bĳ Kloetinge 4), Kloetinge 7-speler Max Joosse 
en oud-prof Thomas van den Houten. “Vroeger was ik spits. In 
de B-junioren zag men me meer als een verdediger. Verdedi-
gen vind ik ook leuk. Het is een verantwoordelĳke taak.”
Bĳ Kloetinge 4 voelt Nieky zich helemaal op zĳn plek. “We 
passen goed bĳ elkaar. Ik voetbal samen met veel leeftĳdsge-
noten.” Trainen doet hĳ – net zoals het gros van zĳn team-
genoten – niet. “Maar die mogelĳkheid is er wel. We mogen 
altĳd aansluiten bĳ Kloetinge 3. Enkele jongens maken hier 
soms gebruik van.”
Nieky is als mede-eigenaar van Eeterĳ-spelerĳ Vierlinden ook 
één van de gezichten van de BusinessClub Kloetinge. De 
onderneming zet zich geregeld in bĳ evenementen. Denk 
aan de jaarlĳkse Contacta in de Zeelandhallen. Het BCK-plein 
(Business Kloetinge Plein) is al jaren een begrip tĳdens het 
netwerkevent.

Roan de Bruijn werd toen hĳ zes jaar oud 
was lid van onze vereniging. De liefde voor de balsport 
ontwikkelde zich al eerder. “Ik voetbalde vaak op het 
schoolplein”, vertelt de jeugdspeler. “Maar ik moest 
eerst mĳn zwemdiploma halen.” Roan is een o®ensief 
ingestelde speler. Zĳn focus ligt dan ook voornamelĳk op 
aanvallen. “Ik ben overal in de voorhoede te vinden. Ik 
kan hard rennen, heb een goed schot in de benen en ik 
heb overzicht. Als we onder druk staan, help ik natuurlĳk 
ook met verdedigen.”
Vanaf volgend seizoen wacht er een nieuwe uitdaging 
voor de aanvaller. “Dan mogen we op groot veld gaan 
voetballen.” Op dit moment voetbalt Roan voornamelĳk 
samen met vrienden. Dat wil hĳ graag zo houden. “Ik blĳf 
graag in een wat lager team voetballen. Plezier hebben 
is het allerbelangrĳkste.” Met het oog op de middelbare 
school is het belangrĳk dat sport en school elkaar niet 
bĳten. Bĳ Roan verloopt dit alles in goede harmonie. “We 
hebben zelfs een heel schema gemaakt!”
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Team 
JO12-3
Positie
Spits/aanvallendemiddenvelderWoonplaatsGoes

School
Prinses Beatrixschool

ROAN DE BRUIN (11)

NIEKY VERLINDE (32)

Team 
Kloetinge 4
Positie
VleugelverdedigerWoonplaats

Goes
Werk
Mede-eigenaar vanEeterĳ-spelerĳ Vierlinden
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“Vanaf het begin van dit 
seizoen is de samenwerking 
tussen vv Kloetinge en 
Fysiotherapie De Clavers 
geïntensiveerd. Bĳ (sport)
blessures proberen we 
spelers en betrokkenen weer 
zo snel mogelĳk op het 
veld te krĳgen. Binnen de 
sportfysiotherapie is gezond 
en pĳnvrĳ sporten niet 
voldoende. Er zĳn namelĳk 
vaak onderliggende factoren 
in het (beweeg)gedrag die 
een blessure in stand kunnen 
houden. Denk aan een steeds 
terugkerende enkel-, knie-, 
lies- of hamstringblessure.” 

Spreekuur
Fysiotherapie De Clavers heeft elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:00 
uur een sportspreekuur. Het spreekuur bevindt zich in de kleedkamer 
rechts achterin het kleedkamergebouw. Bĳ vragen omtrent blessures 
kunt u bellen naar 0113-215 802 of mailen naar info@clavers.nl.

HERSTEL- EN PRESTATIEBEVORDERING

“Sinds dit seizoen sta ik (Stĳn Sprinkhuizen) maandagavond samen met de 
staf van Kloetinge 1 op het veld. Voorafgaand aan het seizoen begonnen we 
met fysieke testen en maakten we gebruik van filmmateriaal om risicovol 
beweeggedrag in beeld te brengen. Het is wetenschappelĳk aangetoond dat 
het integreren van oefeningen gericht op kracht, stabiliteit en het verbete-
ren van de sprongtechniek de kans op blessures verkleint.
 
Krachttraining
Het is iedere week weer een mooie uitdaging om zoveel mogelĳk de fysieke 
prestaties van het team te helpen verbeteren. Het uitvoeren van oefeningen 
met motorische eigenschappen (kracht, lenigheid, coördinatie, uithoudings-
vermogen en snelheid) is een goede manier om optimaal te kunnen her-
stellen. Vaak wordt er gedacht dat krachtsoefeningen het voetbal negatief 
beïnvloeden. Dat is niet waar! Het is wel belangrĳk dat er een goede balans 
gevonden wordt, zodat het behapbaar blĳft voor het lichaam.”

Stĳn Sprinkhuizen

FOTO RON QUINTEN
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Na zĳn grafische opleiding schoof 
Chris in 2003 aan bĳ het bedrĳf van 
zĳn vader Jan, Grafisch Bedrĳf Goes 
(GBG), toen nog een traditionele 
drukkerĳ. Anno 2022 is GBG uitge-
groeid tot een full-service bedrĳf. 
Drukwerk, printwerk, auto- en 
gevelbelettering, verpakkingen en 
displays. GBG heeft het allemaal 
in huis. Ook op het ontwerpen en 
bouwen van beursstands heeft het 
bedrĳf zich toegelegd. 
Chris: “We zĳn constant op zoek 
naar e°ciëntie. Elk jaar investeren 
we in nieuwe machines. Dat biedt 

kansen voor producten die op de 
markt worden gevraagd. Zodoende 
je assortiment verbreden door 
de werking van de machines. We 
merken dat karton erg populair is. 
Het verdringt het plastic. Op karton 
kun je meer reclame-uitingen kwĳt. 
Daarnaast kiezen we ervoor om 
samen met de klant aan tafel te 
gaan.
GBG opereert in het zuidwesten 
van ons land en op het gebied 
van kartonnage bestrĳken we heel 
Nederland.”

‘We kiezen er 
altĳd voor om 
persoonlĳk met 
de klant aan 
tafel te gaan’

GRAFISCH BEDRIJF GOES RECLAME-UITINGEN ONDER ÉÉN DAK

Drie jaar was Chris 
van Antwerpen toen 
hĳ als klein mannetje 
al nieuwsgierig in 
de drukkerĳ van zĳn 
vader op ontdekkings-
reis was. De dynamiek 
van de machines 
trok zĳn volledige 
aandacht. “Ik was 
altĳd op zoek naar 
iets nieuws. Zo klein 
als ik was. Vooruit-
strevend. Dat is altĳd 
zo gebleven. Op zoek 
naar uitdagingen en 
innovatief zĳn.”

Joost Folmer
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GRAFISCH BEDRIJF GOES RECLAME-UITINGEN ONDER ÉÉN DAK
Teamwork
Chris, sinds 1 januari 2021 directeur/
eigenaar van GBG, geeft dagelĳks 
leiding aan vierendertig medewerkers. 
“We hebben een prachtig team. De 
mensen zĳn aanvullend naar elkaar 
toe. Met z’n allen de schouders 
eronder. We doen het tenslotte 
samen. GBG kent een laagdrempelige 
organisatie en dat werkt prima.
Miranda Bekenes, de partner van 
Chris, kan dit beamen. “Het is net als 
in een voetbalteam. Je hebt elkaar 
hard nodig. Persoonlĳk contact is 
daarbĳ een vereiste.”

Succesvol vrouwenteam
Miranda maakt binnen GBG deel 
uit van het managementteam en is 
verantwoordelĳk voor het klanten-
beheer. Daarnaast verzorgt ze de 
marketing op social media. De voor-
malige speelster van ons succesvolle 
vrouwenteam uit de jaren negentig 
heeft nog steeds een sterke band 
met voetbalvereniging Kloetinge. 
“Chris en ik verlenen vaak hand- en 
spandiensten. We vinden allebei 
persoonlĳk contact belangrĳk. Je 
inzetten voor de club hoort daarbĳ.”

Chris: “Het is belangrĳk om je regel-
matig te laten zien op de club. De 
binding met vv Kloetinge ervaar ik 
als bĳzonder prettig. Het voelt ook 
als een verbinding tussen club en ons 
bedrĳf. Binnen de BusinessClub zitten 
veel van onze klanten. Dat is in de 
loop der jaren sterk toegenomen.” 
Dat laatste zal ongetwĳfeld te maken 
hebben met het feit dat GBG garant 
staat voor hoge kwaliteit.
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Chris van Antwerpen (directeur/eigenaar) met partner Miranda Bekenes
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TWEEDE ELFTAL:
‘Het niveau is nog goed hoor, vergis je niet’

ERVARING
KOMT VRIENDENGROEP
IN WEDSTRĲDEN GOED VAN PAS

Sofyan Azzagari

Een boks. De vuist op het hart. Gevolgd door een hug. 
“Hoe is het?”, klinkt het. “Goed man!” Spelers van 
ons tweede elftal verwelkomen elkaar voor aanvang 
van een potje voetbal. Glunderende gezichten. Het 
overgrote deel van de spelers behoort tot een vaste 
vriendengroep. Sofyan Azzagari (31): “De meeste spelers 
hebben een verleden bĳ Kloetinge. Of het nu gaat om 
jongens uit de jeugdopleiding of het eerste elftal. Het 
niveau is goed hoor, vergis je niet.”

De sfeer voor aanvang van de wed-
strĳd is ontspannen. Vanwege corona 
trekken de voetballers langs de zĳlĳn 
hun tenue aan. Twee spelers blazen 
de laatste rook van hun sigaret uit. 
Anderen kletsen snel even bĳ. Lionel 
Fitsch (33) lachend: “We hebben 
allemaal een ander pad bewandeld, 
maar we hebben elkaar nooit uit het 
oog verloren. Bĳzondere gasten. We 
zĳn allemaal nog super fit hoor.”

Winnen
Ons tweede elftal komt dit seizoen 
uit in de reserve eerste klasse. Een 

bewuste keuze. Jong Kloetinge 
(O23) dient nu als uitvalsbasis voor 
talenten. Ons beloftenteam komt uit 
in de tweede divisie en door zich op 
dat niveau te ontwikkelen kunnen 
talenten mogelĳk eerder de stap 
maken naar onze eerste selectie. 
Sofyan: “De bedoeling was dat ons 
team recreatief en in een goeie sfeer 
zou opereren. Eenmaal binnen de 
lĳnen komen andere elementen 
naar boven: winnen en presteren. 
Regelmatig spelen er jongens uit Jong 
Kloetinge of het eerste elftal met ons 
mee. Vooral die jonge gasten begelei-
den wĳ zo goed als mogelĳk. Je kunt 
direct merken dat ze onze coaching 
op prĳs stellen.”

Bekende namen
Wouter de Craene, Rob Schalkoort, 
Johnny Lodders, Thomas van den 
Houten en Urven Bernardina zĳn 
andere namen uit de vriendengroep. 
“Daar komt Kyle (Doesburg) volgend 
jaar ook bĳ hoor”, zo verklapt Lionel 
Fitsch die opnieuw een lach niet kan 
onderdrukken. De voetbalhumor viert 

hoogtĳ. 
Langs de lĳn strikt Jordi Matondo (30) 
de veters van zĳn voetbalschoenen. 
Vanachter zĳn dreadlocks verraden 
zĳn donkere pretogen het plezier.
“We hebben veel lol onder elkaar. 
Ik heb met deze vriendengroep het 
plezier in het voetballen terugge-
kregen. In onze kleedkamer zorg ik 
voor de muziek. Daar zit meestal veel 
ritme in!” 
De voormalige linksbuiten speelt zĳn 
wedstrĳden nu als rechtsback. Jordi: 
“In mĳn jeugd was ik niet kritisch 
genoeg op mezelf. Daar kom je pas 
later achter. Door tips te geven wil 
ik jonge gasten op mentaal gebied 
helpen.”

Dorpsgevoel
Ugur Kahveci is ook teruggekeerd op 
het oude nest. ”Voetballen verleer je 
niet. Je doet het nu meer op routine.” 
Om er dan eerlĳk aan toe te voegen: 
“In mĳn hoofd heb ik zoveel dingen 
die ik in het veld wil uitvoeren. Het 
lichaam wil echter niet altĳd. Als mĳn 
werk het toelaat, ben ik van de partĳ. 

Teamleiders: Ruud Godeschalk 
en Merĳn Lous (rechts)

Joost Folmer
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Achter vlnr: Chris Kalubi, Wouter de Craene, Deladier Pereira, Lionel Fitsch, Ugur Kahveci, 
Martĳn van der Ploeg, Safouan Taleb. Voor: Rob Schalkoort, Jordi Matondo, Johnny Lodders, 
Sam Hoondert, Mick Schraepler, Gio Picasouw. (Op de foto ontbreken Sofyan Azzagari, Pito en 
Curven Bernardina, Thomas van den Houten en Steven Fitsch).

Wouter de Craene en Lionel Fitsch

Johnny Lodders

Jordi Matondo

Ugur Kahveci

Voetballen bĳ Kloetinge blĳft toch 
speciaal. Dat dorpsgevoel is er nog 
altĳd. Daar voel ik me thuis.” 

Wasbord
Als de ontspannen warming-up achter 
de rug is, begint het echte werk. Er 
vallen direct een aantal zaken op. 
Het is niet iedere speler gelukt zĳn 
wasbord (sixpack) te behouden. Bĳ 
enkele spelers heeft dit gezorgd voor 
slappe buikspieren.
Wouter de Craene is aan de bal nog 
altĳd de rust zelve. Zĳn overzicht 
helpt hem uit menig situatie. Lionel 
Fitsch is van achteruit de sturende 
factor. Spelers vinden elkaar gemak-
kelĳk tussen de linies. Rob Schalkoort 
loopt zich nog altĳd simpel vrĳ. 
Sofyan Azzagari is de aanjager als het 
gaat om drukzetten. Spelers vinden 
opvallend vaak de vrĳe man.
Uit de coaching in het veld klinkt 
ervaring. “Rust, inzakken, laat de bal 
het werk doen, niet alleen in de bal 
komen, zorg voor diepgang, omscha-
kelen.” Er klinkt applaus. Lionel Fitsch 
schat een steekpass op juiste waarde 
in en rond een vloeiende aanval 
doeltre®end af. Langs de zĳlĳn gaan 
de handen van teamleiders Ruud 
Godeschalk en Merĳn Lous ook op 
elkaar. 

Ambities
Keeper Johnny Lodders (32) heeft ook 
zĳn draai gevonden in de vrienden-
groep. De grafisch vormgever toont 
zich tussen de palen een betrouwbare 
sluitpost. “Toen ze me als keeper vroe-
gen, was ik snel om. Ik ben inmiddels 
tweeëndertig en heb niet meer de 
ambitie hoger te reiken.”
Die ambitie hebben het gros van zĳn 
medespelers ook niet meer. Mogelĳk 
hebben ze nog een andere ambitie. 
Om ooit jeugdtrainer te worden bĳ 
vv Kloetinge. Met hun ervaring 
kunnen ze dan zeker van toegevoegde 
waarde zĳn.
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Sinds een aantal 
jaren hebben we bĳ 
thuiswedstrĳden van 
onze hoofdmacht 
geen ‘Pupil van de 
Week’ meer, maar 
een ‘Team van de 
Week’. Met heel het 
team bĳ de opkomst 
met vlaggen zwaaien 
en daarna het eerste 
elftal aanmoedigen. 
Het groeide al snel uit 
tot een succes.

Toen een aantal jarenge-
leden een ‘Team van de 
Week’ het zo leuk vond, 
vroegen ze geregeld aan 
de Kloetinge Fanatics of ze 
vlaggen mochten lenen. Zo 
ontstond de groep Young 
Fanatics. Inmiddels zĳn 
deze jongens niet zo heel 
‘young’ meer. Ze zĳn uitge-
groeid tot vaste vrĳwilligers 
van onze vereniging. Die 
ontwikkeling is natuurlĳk 
alleen maar mooi!

Inzet van vrĳwilligers
Juist om die reden hebben 
we vrĳwilligers nodig die de 
organisatie van het ‘Team 
van de Week’ op zich willen 
nemen. Met Sjors Koole en 
Johannes Moes hebben we 
twee nieuwe aanjagers die 
de schouders eronder wil-
len zetten. En dat is nodig. 
Want na bĳna twee jaar 
stilzitten vanwege Corona 
lĳkt het erop dat iedereen 
even wakker geschud en 

opnieuw geënthousias-
meerd moet worden. 
Tot nu toe lukt hen dat 
aardig. Zo worden er al 
plannen gemaakt om mer-
chandise te gaan verkopen 
en willen jeugdleden zelfs 
mee naar uitwedstrĳden 
van Kloetinge 1!
Uiteraard zĳn we blĳ 
met Sjors en Johannes 
als nieuwe vrĳwilligers. 
Maar dat is nog lang niet 
genoeg. Gezien de hoeveel-
heid jeugdleden is het goed 
om vroeg te beginnen met 
het enthousiasmeren om je 
in te zetten voor de club. 
Zo ontstaat er hopelĳk 
over een jaar of tien een 
nieuwe oogst vrĳwilligers. 
Want zoals ooit op een 
bord bĳ de ingang van ons 
sportpark stond: Kloetinge 
heeft de jeugd en de jeugd 
heeft de toekomst!

Yannick Sohilait
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Team van de Week
Johannes Moes (links) en Sjors Koole zĳn de twee nieuwe ‘aanjagers’
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Het is een wekelĳks terug-
kerend beeld. Adri, Coen 
en Rik van Sluĳs die op 
zaterdag fietsend vanaf het 
Noordeinde het parkeerter-
rein van ons Wesselopark 
opdraaien. Eenmaal op het 
park gaat het trio richting 
de stoeltjes tussen veld één 
en twee. 
Adri: “We spreken iedere 
zaterdag met elkaar af. 
Met zĳn drieën hebben we 
een vast stekje langs de 
lĳn. Natuurlĳk drinken we 
na afloop, samen met wat 
kameraden, gezellig een 
biertje aan de bar. Even de 
week doornemen. Omdat we 
er (bĳna) elke zaterdag zĳn, 
zien we meerdere teams 
aan het werk: jeugd en 
senioren.”

Vader Adri (70) en zĳn zoons Coen 
(50) en Rik (48) genieten van hun 
gezamenlĳke uitje. Coen: “Eenmaal 
aan de bar hebben we het niet vaak 
over de wedstrĳd. Onze meningen 
profileren we naar elkaar toe langs 
de lĳn. We zĳn niet heel kritisch en 
kunnen goed relativeren. Als de 
achterliggende gedachte van een 
actie goed is, maar niet het gewenste 
resultaat heeft, dan accepteren we 
dat. Natuurlĳk hebben we weleens 
een discussie langs de lĳn.”
Broer Rik is de meest analyserende 
van het drietal. Terwĳl zĳn vader en 

Adri, Coen en Rik 
van Sluijs GENIETEN VAN

HUN WEKELĲKSE UITJE

broer aandachtig luisteren, gaan de handen van Rik van links naar rechts om 
zĳn woorden kracht bĳ te zetten. “Als we naar het eerste kĳken, vind ik het 
mooi om dingen terug te zien waarop getraind wordt. Bal inspelen, eronder 
komen als derde man en doorvoetballen. Verder is onderlinge communicatie 
een aspect waar ik op let. Wat me wel opvalt, is dat onze buitenspelers de 
één-op-één niet vaak uitspelen. Dat is weleens anders geweest.”

Sociale gasten
Met die uitspraak roept Rik nostalgie op bĳ zĳn vader en broer. Adri: ”Op zulke 
momenten verlangen we nog weleens terug naar onze buitenspelers Wilco de 
Valk en Ronald Zuĳdwegt. Een prachtige tĳd. Man opzoeken en erlangs, dat 
was tekenend voor die tĳd.” 
Coen vult hem aan: “Met een spits als Erik de Groene hadden we een echte 
killer in huis. Heel normale en sociale jongens ook. Ze namen altĳd even de tĳd 
voor een praatje.” 

Vlnr: Rik, Coen en Adri

Joost Folmer
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‘IN HET CLUBHUIS DRINKEN WE GEZELLIG EEN BIERTJE AAN DE BAR’

DE STAMGASTEN
Klusdurpers
Coen en Rik zĳn op hun zesde jaar 
lid geworden van onze vereniging. 
Adri: “De jongens zĳn ook in 
Kloetinge geboren. Echte ‘klusdur-
pers’. Ik ben nog trainer en leider 
geweest van de teams van Coen en 
Rik. Zelf was ik keeper bĳ SSV’65 en 
ben op latere leeftĳd bĳ Kloetinge 
gaan voetballen als veldspeler.”
Het voetbalavontuur van Rik 
en Coen leidde langs meerdere 
clubs. Coen: “Ik heb nog uitstapjes 
gemaakt naar SSV’65 en Bevelan-
ders. Ik was aanvankelĳk verdedi-
ger en later aanvaller. Een scheen- 
en kuitbeenbreuk betekende het 
einde van mĳn voetballoopbaan.”

Afbouwen
Ook Rik droeg het shirt van 
verschillende clubs. ”Ik ben nog 

een jaar lid geweest van Bevelan-
ders, omdat ik graag nog eens 
met mĳn broer wilde voetballen 
in een eerste elftal. Maar net op 
dat moment brak Coen zĳn been. 
Dus die broederlĳke combinatie 
viel zodoende in duigen. Ook heb 
ik nog drie jaar in het eerste elftal 
van Goes gevoetbald. Tot slot heb 
ik mĳn voetbalcarrière afgebouwd 
bĳ het derde van Kloetinge en ben 
ik op mĳn veertigste gestopt met 
voetballen.”

Standaardcompetitie
De drie vinden het een prima 
ontwikkeling dat veel jeugdspelers 
momenteel aan het eerste elftal 
mogen ruiken. Adri: “Heel goed 
dat die jonge gasten een kans krĳ-
gen. Eigenlĳk zou Jong Kloetinge 
ook in een standaardcompetitie 

moeten spelen. Zĳ winnen nu al 
oefenwedstrĳden van tweede- en 
derdeklassers.”

Respect
Coen is met zĳn bedrĳf Livingstone 
vanaf 2011 lid van onze Business-
Club. Rik werkt als vrachtwagen-
chau®eur bĳ het bedrĳf van zĳn 
broer. Als de nood aan de man 
komt, verricht Adri soms wat 
hand- en spandiensten. Ze kunnen 
goed overweg met elkaar. Adri: 
“Kwestie van geven en nemen. 
Dat is onze kracht en ook die van 
Livingstone.”
Rik maakt nog even de link naar 
een voetbalelftal. “Op deze manier 
maak je elkaar alleen maar sterker. 
Daar wordt uiteindelĳk iedereen 
beter van.”

Vlnr: Rik, Coen en Adri

Na afloop nog gezellig een biertje pakken is het standaard ritueel
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Zoons Sven (JO15-1), Dustin (JO13-1) en dochter Dinphy (JO9-3) 
worden wekelĳks drie tot vier keer vanuit Kortgene door moeder 
Angela of vader Jonno naar Kloetinge gebracht. Angela: ”Het is wel 
een geregel hoor, maar ik zie het niet als een grote opgave. Sven 
traint drie keer in de week en Dustin en Dinphy twee keer.” 
Op zaterdag staat de wedstrĳd op het programma. “Jonno en ik 
beleven er zelf veel plezier aan. De kinderen hebben het erg naar hun 
zin. We wilden ze de kans geven om zich verder te ontwikkelen en 

AAAls haar agenda het toelaat, 
slaat Angela Priem (44) geen 
training of wedstrĳd van haar 
drie kinderen over. Zittend op 
de tribune of langs de zĳlĳn 
observeert ze, als een ervaren 
analyticus, de verrichtingen 
van het drietal. Eén en al 
concentratie. “Ik houd enorm 
van het spelletje en ga ook 
met plezier naar trainingen 
toe. Daar leer je veel van. 
Mĳn man Jonno en ik zien 
dat de kinderen zich enorm 
ontwikkelen. De kwaliteit van 
de trainers speelt hierin zeker 
een grote rol.”

Vlnr: Angela met haar kinderen Sven, Dinphy en Dustin

Voetbalmoeder

FOTO RON QUINTEN

Joost Folmer
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‘Ik leg nooit de nadruk op winnen of verliezen’

LET VOORAL
OP DE ONTWIKKELING
VAN HAAR KINDEREN

ANGELA
PRIEM

daarbĳ de grenzen van hun moge-
lĳkheden op te zoeken. Daarom 
hebben we voor voetbalvereniging 
Kloetinge gekozen. Van trainingen 
en wedstrĳden steek ik veel op. Je 
gaat anders naar voetbal kĳken. 
Van wie Sven, Dustin en Dinphy het 
talent hebben? ‘Van hun moeder’, 
zeg ik altĳd. De lach die volgt is 
veelzeggend.

Focus
Angela is betrokken bĳ de presta-
ties van haar kinderen. Ze worden 
niet afgerekend op het maken van 
fouten of verlies van een wedstrĳd. 
“Ik benadruk vooral wat goed ging 
en leg de focus op ontwikkeling 
en niet alleen op winst. Daarnaast 
leggen wĳ Sven, Dustin en Dinphy 
geen druk op.”
Als vaste volger kan Angela een 
goed beeld schetsen van haar 
drie oogappeltjes. Waarneembare 
overeenkomsten, maar ook 
verschillen. “De beleving bĳ alle 
drie is groot. Het zĳn winnaars. 
Daarnaast zĳn ze sociaal en vinden 
ze het leuk om binnen een team te 
functioneren. Verbinding zit in alle 
drie. Ze genieten van alles om hen 
heen en zĳn betrokken. Wanneer er 
een teamspeler geblesseerd is, dan 
informeren ze naar het herstel. Als 
ze aan de bal zĳn, gebeurt er wat. 

Ze ondernemen altĳd iets. Er gaat 
een soort dreiging vanuit. Dat vind 
ik mooi om te zien.”

Verschillen
Over de verschillende karakters 
bestaat bĳ Angela geen twĳfel. 
“Sven is erg kritisch op zichzelf. Hĳ 
legt de lat hoog en geeft alles in 
het veld. Hĳ zet de brommer aan en 
gaat. Dustin is van nature rustiger 
en weet door zĳn inzicht meestal 
gelĳk waar de bal naar toe moet. 
Hĳ denkt goed na, is klein van stuk, 
maar wil zich altĳd laten gelden.” 
Dochter Dinphy heeft weer andere 
eigenschappen. “Ze is het enige 
meisje in haar team, maar doet 
niet onder voor de jongens. Ze 
speelt regelmatig een mannetje 
uit. Alleen bĳ het juichen voegt ze 
zich nog niet tussen de jongens. Die 
hangen aan elkaar na een doel-
punt. Haar voordeel is dat ze thuis 
twee oudere broers gewend is. Je 
hoort haar zelden piepen. Het kan 
een harde zĳn hoor. Sven, Dustin 
en Dinphy kunnen het samen ook 
goed vinden. Ze moedigen elkaar 
aan en vragen altĳd aan elkaar hoe 
de wedstrĳd was.”

Idyllisch
In haar jeugd was Angela jarenlang 
lid van atletiekvereniging AV’56 uit 
Goes. Hardlopen was haar speci-
aliteit. “Van huis uit werd sporten 
gestimuleerd. De keuze viel destĳds 
op atletiek, maar ik ontken niet dat 
ik ook voor voetbal had kunnen 
kiezen. Dan had ik nu ook wat 
meer vergelĳkingsmateriaal gehad, 
haha.” 
Op het Wesselopark in Kloetinge 
voelt Angela zich thuis. “Kloetinge 
is een leuke en sociale vereniging. 
De sfeer is relaxt en dat is een 
compliment voor de club. Ik vind 
het ook zo’n mooi idyllisch plekje. 
Zo aan de rand van het dorp en 
grenzend aan de polder.”

Op de grond
Hoewel Angela tevreden is over de 
ontwikkeling van haar kinderen en 
de snelheid waarmee ze vooruit-
gang boeken, blĳft ze waakzaam. 
“Het is belangrĳk dat ze met beide 
beentjes op de grond blĳven staan. 
Niet naast je schoenen lopen. Juist 
jezelf blĳven. Gelukkig gaat ze dat 
goed af.”
Van wie zouden ze dat hebben? 
Ook van hun moeder?

‘Als ze aan de bal zijn, 
gebeurt er wat. Ze onder-
nemen altijd iets.’
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Ondanks de pandemie heeft men in 2021 
dus niet stilgezeten. Lois (marketing 
medewerkster bĳ Klok’uus): “Speciaal 
voor voetbalclubs, verenigingen en 
scholen hebben we een leuk arrangement 
opgezet. Een unieke gelegenheid om 
samen met het hele team het seizoen 
meer dan succesvol te starten of af te 
sluiten. Wĳ verzorgen een compleet 
arrangement met eten, drinken, een 
activiteit (1 uur) en natuurlĳk die echte 
teamboost!”
Het activiteitenpakket is omvangrĳk. Lois: 
“Men kan kiezen uit diverse spellen, zoals 
‘battle royale’, ‘archery tag’ of ‘boeren-
spelen’. Dit is echt heel tof voor kids van 
ongeveer twaalf jaar en ouder.”

Jongste jeugd
Natuurlĳk is er ook aan de kleintjes 
gedacht. Lois: “Voor de jongste jeugd 
hebben we nog altĳd de arrangementen 
‘Guus & Suus’, met entree voor de 
speeltuin, onbeperkt ranja, frietjes met 
minisnacks en een lekker raketĳsje! Nu 
kan je voor een gereduceerd tarief een 

activiteit toevoegen aan dit arrangement, 
zoals: lasergamen, paintballen, of 
boerengolf.”

E-chopper of solextour
In 2022 wordt de capaciteit e-choppers 
en solexen flink opgeschaald! Naar maar 
liefst zo’n 120 voertuigen! Lois: “Deze 
stoere activiteit is erg geschikt voor 
en teamleden en gezinnen. Je verkent 
Zeeland zo op een heel unieke manier.”

Feesten, zakelĳke meetings en
bruiloften
Klok’uus, lid van onze BusinessClub 
Kloetinge, is vanwege haar gunstige 
ligging met een groot parkeerterrein 
ook een uitermate geschikte locatie voor 
zakelĳke meetings en bruiloften. Lois: 
”We zĳn een unieke locatie voor bedrĳfs-
events, bĳeenkomsten, vergaderingen en 
bruiloften.”

Evy, Jurjen & Anne-Marie: 
´Klok‘uus heeft een
breed aanbod´

KLOK’UUS
‘LEUKSTE UITJE VAN ZEELAND’

Speelboerderĳ Klok’uus 
is in 2021 gekroond tot 
‘Leukste uitje van Zeeland´. 
Directieleden Evy, Jurjen 
en Anne-Marie zĳn daar 
uiteraard enorm trots op. 
“Deze verkiezing is een 
initiatief van de ANWB. 
Een vakjury was unaniem 
van mening dat ´t Klok’uus 
het allerleukste was van 
alle genomineerden. 
Vĳftien jaar geleden was 
Klok’uus nog een boerderĳ 
met appel-en peerboom-
gaarden. Nu is Klok’uus de 
perfecte uitvalbasis voor 
een ontspannen of actief 
dagje uit. We hebben weer 
nieuwe, gave activiteiten 
aan ons aanbod toege-
voegd.”

Na een bezoek aan
Klok’uus kan iedereen
weer fris & fruitig verder!

Vlnr: Leonie, Anne-Marie (eigenaar), 
Lois en Evy op één van de attracties

FOTO JOEP ZOETEWEIĲ 

Joost Folmer
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De verticale littekens op de linker- en 
rechterknie van Jan Leen Boot (FC 
de Westhoek) spreken boekdelen. Jan 
Leen: “Ik heb twee nieuwe knieën. 
Dat was ook hard nodig, want ik kon 
eigenlĳk niets meer als het om lopen 
of sporten ging. Nu kan ik mĳ lekker 
nuttig maken tussen mĳn teamgeno-
ten.” Boot (59) maakte in zĳn actieve 
voetballoopbaan bĳ vv Zierikzee 
deel uit van een succesvolle lichting. 
“De kunst bĳ Walking Football is 
om niet te rennen. Als je te fit bent, 
heb je vaak die neiging. Daarom 
zou eigenlĳk iedere deelnemer iets 

moeten mankeren, haha. Dan laat je 
dat rennen wel.”

Goals
In het team van FC de Westhoek eist 
ook Leendert Rademaker zĳn rol op. 
Tĳdens het toernooi laat Rademaker 
(65) veelvuldig zien het scoren nog 
niet verleerd te zĳn. Hĳ heeft nog 
steeds oog voor de ruimtes op het 
veld.“ Ik heb jaren in het eerste van 
Renesse gespeeld en meer dan drie-
honderd goals gemaakt. Dat scoren 
blĳft mĳn visitekaartje. Onderling 
hebben we het gezellig. Ik ben blĳ 

KENT ZĲN BEPERKINGEN

De welvaart is van de 
vele lichamen af te lezen. 
Buikjes in overvloed. 
Hier en daar toch ook 
voetballers die de dans van 
gewichtstoename ont-
sprongen zĳn. Zwachtels en 
kniebraces verraden licha-
melĳk ongemak. Walking 
Football, een gemêleerd 
gezelschap: beginners, 
ervaren amateurvoetbal-
lers, recreatieve voetballers 
en oud-profs. Op het eerste 
Walking Football toernooi 
van vv Kloetinge zĳn ze 
allen van de partĳ. Eén 
opvallend detail: tĳdens 
het toernooi wordt er geen 
stand bĳgehouden. Plezier 
staat voorop. Het gaat niet 
om winnen of verliezen. En 
wat dat wandelen betreft, 
dat heeft nog niet iedereen 
zich eigen gemaakt!

WALKING FOOTBALL

Het team van vv Kloetinge. Vlnr: Peter Aertssen, Krĳn Lucasse, Albert Kuiper, Peter de Boevere, 
Kees Vos, Cor Houweling, Eddy Hoogerheide en Paul de Gier

Joost Folmer
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dat ik op deze manier nog steeds kan 
voetballen. We trainen twee keer in 
de week. Na afloop van een wedstrĳd 
of training drinken we een potje bier. 
Ook dat hoort er bĳ.”

Ex-profvoetballer 
Bĳ Walking-Football gelden strikte 
regels. Alleen wandelen, geen slidings 
en koppen is ook verboden. Die 
beperkingen staan oud-profvoetballer 
Patrick Verhoosel (68) tegen. “Alles 
waar ik goed in was, mag niet meer. 
Een sliding inzetten of een bal 
koppen.”
De oud-speler van SK Beveren en Club 
Brugge, die o.a. teamgenoot was van 

Jean Marie Pfa®, Walter Meeuws en 
Jan Ceulemans, moest op 30-jarige 
leeftĳd al een punt zetten achter zĳn 
profcarrière vanwege knieklachten. 
“Het lichaam kan nu niet meer wat de 
hersenen willen.”

Pluim
Bĳ de gastheren van het team van 
Kloetinge is Krĳn Lucasse een 
trouwe klant. Hĳ is wekelĳks op het 
trainingsveld te vinden. Krĳn geeft 
zĳn vereniging een pluim voor de 
organisatie van het toernooi. “Vooraf 
was er in ons clubhuis ko°e en brood-
jes voor elke deelnemer. Inclusief een 
Zeeuwse bolus natuurlĳk. Er was zelfs 
voor fruit gezorgd. Super dat de deel-
nemers zo in de watten zĳn gelegd. 
De onderlinge sfeer was prima en ja, 
dat rennen blĳft toch een dingetje. 
Maar wat de organisatie betreft: Goed 
voorbeeld doet goed volgen, zou ik 
zeggen.”

Burgemeester
Langs de lĳn worden de deelnemers 
(m/v) hartstochtelĳk aangemoedigd. 

Onder de toeschouwers bevindt zich 
Margo Mulder, burgemeester van de 
gemeente Goes. ”Voetbalvrouwen 
moeten er ook zĳn. Kloetinge heeft 
een leuk clubje voetballers. Wel of 
geen ervaring, ieder neemt zĳn rol. 
Dat is wat mĳ opvalt. Leuk om op 
deze manier mĳn partner Paul ook 
bezig te zien.”

Geraniums
Als het toernooi achter de rug is, 
volgt voor de transpirerende vete-
ranen een heerlĳke douche en dan 
natuurlĳk direct naar de kantine. Op 
weg naar een pintje. Op dat moment 
klinkt uit de boxen op het sportpark 
muziek uit de jaren zestig van de 
vorige eeuw. ‘As tears go by’, van 
de Rolling Stones. Enkele zestigers 
en zeventigers fleuren ondanks hun 
vermoeidheid op. Woordelĳk zingen 
ze de tekst van de hit mee. Eigenlĳk 
zĳn ze altĳd jong gebleven. Nee, we 
hebben niet het idee dat zĳ thuis 
achter de geraniums zitten. 

‘ALLES WAAR IK GOED IN WAS,
MAG NIET MEER’

Patrick Verhoosel

De deelnemers worden hartstochtelĳk aangemoedigd door o.a. burgemeester Margo Mulder (rechts)

Het team van FC de Westhoek met o.a. Leendert Rademaker (1) en Jan Leen Boot (2)
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Moeder Janita trainde tien jaar lang 
haar dochter bĳ vv Arendskerke. Dian 
heeft ervoor gekozen om dit seizoen 
de stap naar de Kloetinge-meisjes 
te wagen. Janita: “Dian heeft altĳd 
met jongens gevoetbald en dat heeft 
haar ontwikkeling goedgedaan. Dian 
is technisch, creatief en ze heeft 
overzicht. Dat Kloetinge MO15-1 is 
ingedeeld in een competitie voor jon-
gensteams (JO14) is een prima zaak. 
Hoe meer weerstand, hoe beter.” 

Nederlands vrouwenelftal 
Janita (meisjesnaam: Davidse) kan 

het weten. Ze is ervaringsdeskundige. 
Tien keer kwam Janita uit voor het 
Nederlands voetbalvrouwenteam in 
de periode tussen 7 oktober 1995 en 
16 maart 1997. Janita debuteerde in de 
uitwedstrĳd tegen Ĳsland (2-0 verlies) 
en speelde haar laatste wedstrĳd 
tegen Finland (0-1 winst). In het 
Nederlands vrouwenelftal speelden 
toen onder andere de voormalige 
bondscoaches Vera Pauw en Sarina 
Wiegman. 
Ook Dian is verknocht aan het 
voetbal. “Ik vind het gewoon een leuk 
spelletje. Als je hogerop wilt, moet je 

Treedt DIAN MOL
in de voetsporen van haar moeder?

Dian Mol liet de poppen links 
liggen toen ze een peuter 
was. Een ballon zag ze aan 
voor een bal en die verdween 
met één voetbeweging de 
lucht in. Dian was gek op een 
bal en al snel werd duidelĳk 
dat voetballen als het ware 
in haar natuur zit. Het 
gemak waarmee ze met haar 
linkerpootje een bal trapte, 
verraadde haar talent. Op 
vierjarige leeftĳd werd Dian 
lid van vv Arendskerke.

FOTO’S RON QUINTEN

Joost Folmer
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LINKSBENIG TALENT IS DOCHTER
VAN VOORMALIG VOETBALINTERNATIONAL

Het voetbalgen 
zit in de genen van
de familie

er veel voor over hebben. Dat gaat 
me goed af. Ik wil het hoogst moge-
lĳke bereiken, maar het is niet zo 
dat ik elke week van een profcarrière 
droom. Ik zit de komende jaren prima 
bĳ Kloetinge. Van mĳn moeder krĳg 
ik veel tips.” Om er op puberale toon 
nog aan toe te voegen: “Maar ik ben 
het niet altĳd met haar eens.”

Kleedkamer
Dian heeft het enorm naar haar zin 
bĳ het meidenteam van Kloetinge. 
“We hebben een leuk team met to®e 
meiden. De sfeer is ontspannen. 
Iedereen doet zĳn stinkende best. In 
de kleedkamer wordt veel gekweb-
beld en gegiecheld, maar dat hoort 
bĳ een meisjesteam. We hebben het 
ook wel eens over jongens waar we 
tegen spelen, haha. Als we eenmaal 
in het veld staan, gaan we er met z’n 
allen voor.”

Bank
Als het Nederlands vrouwenteam een 
interland speelt, dan schuift Dian aan 
op de bank naast haar moeder. “We 
kĳken samen naar de wedstrĳd. Dani-
elle van de Donk en Jackie Groenen 
zĳn mĳn favorieten. Middenvelders, 
net als ik. Nee, het Wilhelmus zing ik 
nog niet uit volle borst mee. Komt 
later misschien wel.”
Tussen het huidige vrouwenteam 
en dat uit de periode van Janita zit 
een groot verschil. Janita: “Het gaat 
er nu veel professioneler aan toe en 
de meeste vrouwen hebben er hun 
beroep van gemaakt. Ik deed het er 
bĳ. Wĳ mochten in die periode ons 
shirt niet meenemen naar huis. Laat 
staan dat je het met je tegenstander 
ruilde.”

Neven Dies en Rĳk
De Opa van Dian voetbalde bĳ 
Colĳnsplaatse Boys, haar vader Wim 
bĳ vv Borssele, moeder Janita bĳ vv 
Oostkapelle en broer Merĳn speelt nu 
in vv Arendskerke JO19-1. Het is een 
open deur intrappen door te stellen 
dat het voetbalgen in de genen van 
de familie zit. Zeker, als je bedenkt 
dat Rĳk en Dies Janse de neven zĳn 
van Dian. 
“Met Rĳk en Dies heb ik veel contact 
via WhatsApp. Om de drie weken 
zoeken we elkaar wel op. Dies speelt 
bĳ Ajax JO16, waarvan hĳ aanvoerder 
is. Hĳ heeft in november vorig jaar 
zĳn debuut gemaakt in het Neder-
lands elftal O16. Rĳk is keeper bĳ Jong 
Sparta, dat uitkomt in de tweede 
divisie. Met die jongens praat ik veel 

over voetbal. Dies deelt zĳn ervarin-
gen bĳ Ajax. Vanuit de schoolbanken 
kĳkt hĳ zo op het trainingsveld van 
het eerste elftal van Ajax. Zĳn school 
is op trainingscomplex De Toekomst.”

Overeenkomsten
Janita ziet overeenkomsten tussen 
zichzelf en dochter Dian. “Dian is een 
echte teamspeler, dienstbaar, tech-
nisch goed onderlegd en ze bewaart 
goed het overzicht.”
Er zĳn nog meer gelĳkenissen: Janita 
en Dian hebben dezelfde geboorte-
dag. Achttien april is het dubbel feest 
in huize Mol. Zou – gezien de vele 
overeenkomsten – de droom dan toch 
uitkomen? Dan moet er alleen nog 
wel even geoefend worden op het 
Wilhelmus! 



52 Clubmagazine - 2022

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

WIJ LEVEREN, U
BOUWT, WIJ
ADVISEREN

Courtinestraat 12 • 4463 AN Goes • Tel. 0113-211942 • info@houthandelkatsman.nl

www.houthandelkatsman.nl 

Openingstijden:
ma - vrij 7:30 - 17:00
zaterdag 7:30 - 12:00



53Clubmagazine - 2022

KANTINEMEDEWERKER KEUKENHet assortiment in onze keuken wordt steeds uitgebreider. De pasta’s en broodjes van Ricardo en Sandra zijn daar een mooi voorbeeld van. Uiteraard is de frituurhoek ook een onderdeel van de keuken.Lijkt het jou wat om als keukenprins- of prinses je steentje bij te dragen schroom niet en meldt je aan.
We zoeken zes tot achtenthousiaste mensen.

INTERESSE
IN EEN VAN DE VACATURES?
GEEF JE OP VIA:
vrĳwilligers@vvkloetinge.nl

SCHEIDSRECHTERBEGELEIDERS(3-4 VRIJWILLIGERS)
Om nieuwe en jonge scheids-
rechters niet in hun hempie te 
laten staan, willen we ze zo 
goed mogelijk begeleiden en 
ondersteunen.Daarom zoeken we enthousias-

te scheidsrechterbegeleiders. 
Eén keer in de twee of vier 
weken vragen we jouw hulp 
om de scheidsrechters de fijne 
kneepjes van het vak eigen te 
maken.

ACTIVITEITENCOMMISSIE JEUGDWe zoeken 5 of 6 creatieve men-sen met organisatietalent! Bui-tenom het spelen van wedstrij-den vinden wij het belangrijk dat onze jeugd ook kan deelne-men aan andere activiteiten die wij als vereniging organiseren. 
Denk bijvoorbeeld aan een bioscoopbezoek, FIFA-toernooi, zwemmen of het bijwonen van een eredivisiewedstrijd.

VAST TEAM HELPENDE HANDJES

Is actief zijn binnen een commis-

sie niet helemaal jouw ding?

Maar wil je wel graag samen 

met andere vrijwilligers helpen 

bij het organiseren van (voetbal) 

activiteiten, toernooien of een 

jeugdkamp?

Geef je dan op.

Lijkt het jou wat om als keukenprins- of prinses je steentje bij te dragen schroom niet en meldt je aan.
We zoeken zes tot achtenthousiaste mensen.

HULP GEZOCHT OP 

WEDSTRIJDDAGEN
Op wedstrijddagen komen 

we handjes tekort en zijn we 

op zoek naar zeker 10 tot 12 

vrijwilligers.

Zeg maar een heel elftal!

Om onze jeugd en volwas-

senen op een plezierige en 

veilige manier te kunnen laten 

voetballen zoeken we enthou-

siaste mensen die de vaste 

ploeg willen helpen en even-

tueel de taken van de vaste 

ploeg kunnen overnemen bij 

vakantie, ziekte of verhinde-

ring.

Taken?
- Het verwelkomen van 

verenigingen, teams en 

scheidsrechters.

- Eerste aanspreekpunt bij 

incidenten op het park of in 

kleedkamers.

- Digitaal vastleggen van 

voetbaluitslagen.

- Toezicht op kleedkamer- en 

veldindeling.

We hopen op een groot aantal 

aanmeldingen zodat de dien-

sten maximaal drie uur duren 

en dat je niet wekelijks aan de 

beurt bent.

EEN KEERTJE MEEKIJKEN?

Laat het gerust weten, we 

staan voor je klaar.

gezocht!Vrijwilligers
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Als klein jochie was het zĳn droom: kapitein worden op 
een eigen binnenvaartschip, net als zĳn vader Toon. Voor 
Roland Bosman werd die droom werkelĳkheid. “Ik was 
vastberaden om in de voetsporen van mĳn ouders te 
treden. Het water was mĳn thuis. Tot aan de lagere school 
woonde ik aan boord. We hadden geen huis aan wal. Ook 
mĳn grootouders voeren op een binnenvaartschip. De 
wieg van mĳn vader stond in Mannheim (Duitsland). Mĳn 
broers en zus zĳn allen in verschillende plaatsen geboren, 
net als ik. Waar het schip lag, werd je geboren.” 

Roland Bosman
IS DE VERBINDER
TUSSEN DE WAL
EN HET SCHIP

Joost Folmer
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Op het moment dat Roland ter 
wereld kwam, lag het binnenvaart-
schip van zĳn ouders in de buurt 
van Utrecht. In het ziekenhuis van 
Ĳsselstein zag Roland het levens-
licht. Roland Bosman komt uit een 
echt binnenvaartmilieu. De familie 
Bosman was één van de pioniers op 
het gebied van het verschepen van 
containers per binnenvaartschip. Zĳ 
zĳn al ruim honderd jaar actief in de 
binnenvaart.

Pionieren
In 1980 kwam hun eerste eigen con-
tainerschip te water. “Dat pionieren 
zit in onze genen. We zoeken onze 
eigen weg. Nieuwe routes, zeg maar. 
Passie, werklust en werkethiek zĳn 
onze sleutelwoorden. De Bosman-
familie is ooit begonnen met één 
containerschip. Als Bosman Shipping 
Group varen er momenteel vĳf con-
tainerschepen, vier container-kop-
pelverbanden, acht tankschepen en 
tweeëntwintig containerduwbakken. 
Een behoorlĳke vloot. Zwĳndrecht, 
de grootste binnenvaartgemeente 
van ons land, is onze thuishaven.”
Die passie, waar Roland over spreekt, 
spat ook van hemzelf af. Op een 
bevlogen en geanimeerde wĳze 
praat hĳ over zĳn vak en de liefde 
voor het water. Hĳ laat je als het 
ware meedeinen op de golven. Hĳ 
is nog van de generatie: niet lullen, 
maar poetsen.

Aan boord
Na de middelbare school kwam 
Roland op zĳn achttiende bĳ zĳn 
vader Toon en oudere broer Antoon 
aan boord. Direct de boeken in gedo-
ken en alle bevoegdheden behaald, 
die nodig waren om zelfstandig te 
kunnen varen. 

Roland: “Achter die studies heb 
ik wel vaart gezet. Eerst de kapi-
teinsopleiding, daarna het behalen 
van een radarpatent en een bevei-
ligingscertificaat voor het vervoer 
van gevaarlĳke sto®en. Daarnaast 
natuurlĳk ervaring opdoen. Van mĳn 
vader heb ik uiteraard veel opgesto-
ken. Van hem heb ik het vak geleerd. 
Daar ben ik hem nog altĳd zeer 
dankbaar voor. Mĳn ouders waren 
vooruitstrevende mensen.”

Romantiek
Roland heeft de binnenwateren 
van Europa langdurig bevaren. Hĳ 
voelt zich erdoor verrĳkt. “We varen 
in Nederland, België en Duitsland. 
Dan leg je op diverse plaatsen aan. 
Mannheim, Koblenz, Mainz, Keulen, 
Antwerpen. Overal weer andere 
buren dus. Dat is ook wel de roman-
tiek van het varen. En de weidsheid 
niet te vergeten. Water geeft me 
vooral rust.”
De schepen van Bosman Shipping 
Group zĳn onderscheidend. De 
wanden zĳn rood en springen er op 
die manier wel uit. Roland: “Bos-
man-rood in RAL 3004.”
Samen met zĳn broer Antoon (com-
mercieel directeur) zwaait Roland 
(fleet manager) de scepter over de 
Bosman Shipping Group. Hĳ is de 
verbinder tussen de wal en het schip, 
zorgt dat de vloot blĳft varen en 
biedt ondersteuning op technisch- 
en nautisch gebied. Roland: “Het is 
belangrĳk om iedere kapitein en zĳn 
bemanning persoonlĳke aandacht 
te geven. Als ik mĳn ronde langs 
een aantal schepen doe, gaat er 
altĳd een zak appelflappen mee aan 
boord. We doen het tenslotte samen 
en dan mag je de waardering best 
laten voelen. Samen kun je meer 

dan alleen. Het is belangrĳk dat ze 
doorgroeien. Dat is ook de kracht 
van ons bedrĳf.”
Roland en zĳn broer Antoon zĳn 
ook mede-eigenaar van ‘Universe 
Shipping’, een vloot van dertien 
tankers.

BusinessClub Kloetinge
Roland is met Robo Marine Holding 
lid van onze BusinessClub. “Buur-
man Jan Pilaar heeft me destĳds 
overgehaald om een keer mee te 
gaan naar een wedstrĳd. Ik ken 
vv Kloetinge al vele jaren en heb 
er zelf nog gevoetbald. Op mĳn 
vĳfenveertigste ben ik gestopt 
vanwege een kruisbandblessure. De 
sfeer in het sponsorhome beviel me 
enorm. Het sociale aspect voert voor 
mĳ de boventoon en ik kĳk graag 
naar een partĳ voetbal. Daarnaast 
woon ik ook al ruim dertig jaar in 
Goes en dan heb je best een grote 
kennissenkring opgebouwd. Er zit 
slechts één nadeel aan: je blĳft er zo 
snel hangen”, omschrĳft hĳ met een 
knipoog.

Goese Meer
Dat Roland aan het water woont, is 
eigenlĳk een vanzelfsprekendheid. 
Vanuit zĳn woonkamer overziet 
hĳ het Goese Meer. Het geeft hem 
rust. De vlag van Robo Shipping 
wappert uitbundig als de wind er vat 
op krĳgt. In zĳn kantoor verraden 
twee grote foto’s van zĳn tanker- en 
containerschepen de liefde voor zĳn 
vak. Een gesigneerd Feyenoord-shirt 
uit het kampioensjaar 2017 de liefde 
voor zĳn club. De foto van zĳn 
vader en moeder de liefde voor zĳn 
ouders. Zĳ hebben hem tenslotte 
geleerd de juiste koers te varen. 

‘WAAR HET SCHIP LAG, WERD JE GEBOREN’
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“Dit is een héél gedreven groep meiden”

Janita Geelhoed weet wat het is om langs de lĳn te 
staan bĳ een voetbalwedstrĳd. Eerst vele jaren als 
supporter van partner Jean Paul Harthoorn. Tegen-
woordig als moeder van haar drie dochters. Op een 
koude zaterdagmorgen is ze ook weer van de partĳ. 
De aandacht gaat naar dochter Joy Harthoorn (14) 
die als centrale verdediger in MO15-1 van Kloetinge 
voetbalt. “Jean Paul voetbalde vroeger ook centraal 
in de verdediging. Dat wist ik aanvankelĳk niet. Toen 
ik hem leerde kennen, was hĳ al spits. Wie weet schuift 
Joy ook nog eens door naar de voorhoede.”

Als Joy dan het pad van haar vader 
bewandelt, belooft dat nog wat. Hĳ 
was een veelscorende spits. Jean Paul 
maakte in zĳn laatste seizoen voor 
Apollo’69 liefst zevenenveertig goals. 
Janita en Jean Paul, assistent-trainer 
bĳ MO15-1 en trainer van JO13 bĳ 
Apollo‘69, hebben drie voetballende 
meiden. 
Janita: “Jany (13) en Jill (9) voetballen 
bĳ Apollo’69 in ’s-Gravenpolder en 
Joy dus bĳ Kloetinge. Elke zaterdag 
proberen we zo in te delen dat ze alle 
drie onze aandacht krĳgen. Tĳdens 
de wedstrĳd let ik op de prestatie van 
het team en niet alleen op wat Joy, 
Jany of Jill presteren.” 

Streber
Joy is aanvoerder. In het veld initia-
tiefrĳk en scherp in de persoonlĳke 
duels. De linksbenige verdedigster 
straalt ook rust uit aan de bal. ”Joy 
is een echte teamspeler. Er gaat veel 
positiviteit vanuit. De onderlinge 
sfeer tussen de meiden is prima. Het 
is een gedreven groep. Joy is ook een 
strebertje hoor. Ze gaat met stappen 
vooruit, net als haar teamgenootjes. 
De progressie is goed zichtbaar. 
Belangrĳk is dat Janita Mol bĳ het 
team betrokken is als teammanager. 
Haar ervaring als ex-international 
komt de meiden goed van pas.”

Genieten
Janita trotseert op die zaterdag-
morgen de kou. “Ik geniet altĳd 
langs de lĳn. Het voelt als een uitje. 
Ontspanning voor ouder en kind. 
Wĳ vinden het belangrĳk dat onze 
kinderen fit blĳven. Daarom waardeer 
ik het enorm dat vv Kloetinge ervoor 
heeft gezorgd dat ze wekelĳks een 
wedstrĳd konden voetballen tĳdens 
de lockdown.”

Scherpe blik
Quinty Lindenbergh is een teamge-
noot van Joy. Ze speelt op de rechts-
backpositie. Ook zĳ kan die koude 
winterdag op steun rekenen langs de 

Ouders langs de lijn

Janita
Geelhoed
BESCHOUWT ELKE WEDSTRĲD
ALS EEN UITJE
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Martijn
Lindenbergh
ZIET DOCHTER MET SPRONGEN VOORUIT GAAN

Quinty (links)met teamgenoot Joy
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“Pas op: die meiden stoppen je onder 
het gras als het moet.

zĳlĳn. Vader Martĳn Lindenbergh 
is aandachtig toeschouwer. Met 
de handen diep in de zakken tuurt 
hĳ met een scherpe blik naar de 
kunstgrasmat. 
Martĳn: “Zelf train ik bĳ Apollo’69 
het team van mĳn zoon Keani 
(JO14-1). Ik observeer en analyseer, 
zodat ik er als trainer iets voor 
mezelf uit kan halen. Met name het 
positiespel vind ik interessant om te 
zien.”
Als regelmatige toeschouwer bĳ 
dochter Quinty valt het Martĳn op 
dat ze sprongen vooruit maakt. ”De 
inzet is altĳd honderd procent, de 

motivatie is enorm toegenomen 
en conditioneel zit het ook wel 
snor. Quinty slaat geen training 
over. Het is een goede zet 
geweest van Kloetinge om dit 
meisjesteam in een jongens-
competitie te laten voetballen. 
Jongens zĳn fysiek sterker en 
daar leren die meiden zich nu 
tegen te wapenen. Jongens 
doen voor een wedstrĳd vaak 
lacherig als ze tegen een 
meisjesteam spelen. Maar pas 

op: die meiden stoppen 
je onder het gras als het 

moet.”

Applaus
Er wordt gescoord en de handen gaan 
uit de zakken. Applaus volgt. “Mooie 
goal hoor en een goeie aanval”, zo 
klinkt het uit de mond van Martĳn. 
“Het is mooi om te zien dat die 
meiden gelĳk naar de doelpunten-
maker rennen. Een doelpunt moet je 
vieren. Zeker, met z’n allen. Dit team 
stimuleert elkaar enorm. Ze sporen 
elkaar ook aan als het even tegenzit. 
Er zit veel dynamiek in het elftal.”

Waardering
Martĳn merkt na afloop van de 
wedstrĳd op dat Kloetinge tĳdens de 
lockdown alles prima heeft gefacili-

teerd voor de voetballende jeugd. “De 
vereniging, met al haar vrĳwilligers 
en trainers, verdient een groot 
compliment. Hetzelfde geldt voor de 
scheidsrechters die elke week acte de 
présence geven.”
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De teams van Kloetinge kennen een hoop broederparen. Jan en Tim Jenniskens 
zĳn ‘de gebroeders Koeman’ van Kloetinge 8. ‘’Dit terwĳl onze sportieve 
carrière niet op het heilige gras van het Wesselopark is begonnen, maar op 
de judomat”, vertelt Jan. “Ik heb op mĳn 11e voor het eerst voetbalschoenen 
aangetrokken”, zegt Tim. “In eerste instantie heb ik op zo’n beetje alle posities 
gespeeld, na een aantal seizoenen heb ik de keepershandschoenen aangetrok-
ken.” 
Broeder Jan volgde op zĳn 15e. “De centrale posities op het veld liggen mĳ het 
beste”, geeft de student bedrĳfseconomie aan.

Gesterkte band
Iedere zaterdag kĳken de broers weer uit om samen het veld op te mogen. 
“Als Jan in het weekend thuis komt, wordt er altĳd wel gepraat over het team 
en over de wedstrĳd die op het programma staat. Het is erg leuk om samen in 
hetzelfde team te spelen en het heeft ook onze band enorm versterkt. Het is 
toch iets wat je samen doet en je deelt de gevoelens die ontstaan tĳdens het 
spelen van voetbalwedstrĳden, of je nou wint of verliest”, vertelt Tim. 
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Doordeweeks bĳten 
de broers Tim (20) en 
Jan (22) Jenniskens 
zich stuk op de 
studieboeken, maar 
op zaterdag slaan de 
heren het groen-wit 
van Kloetinge 8 om 
de schouders. Tĳd 
voor een nadere 
kennismaking.

Max Joosse

TIM & JAN JENNISKENS
BROEDERS IN DE KELDERKLASSE
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Tim vervolgt: “Ik vind het heerlĳk om 
Jan te zien fladderen over het mid-
denveld. Maar ik kan ook balen als 
hĳ weer eens een kans mist. Al met 
al steunen wĳ elkaar zowel binnen 
als buiten het veld en dat typeert de 
broederband.”

Smaak van een overwinning
Ondanks dat er niet altĳd 3 punten 
worden gepakt, vinden de broers 
het fantastisch om iedere zaterdag 
met Kloetinge 8 de wei in te gaan. 
“We hebben een echt vriendenteam. 
Het gros speelt al jaren bĳ elkaar. 
De laatste jaren komen er vanuit de 
JO19-teams jongens bĳ die ons team 
versterken”, vertelt Jan. 
Hĳ vervolgt: “De sfeer is altĳd goed. 
Af en toe kan er na de wedstrĳd nog 

wel eens wat geklaagd worden over 
scheidsrechters of andere ongeluk-
kige momenten in het veld, maar dat 
wordt gelukkig altĳd losgelaten op 
het moment dat er een kannetje pils 
de kleedkamer binnenkomt.’’ 
De 3e helft is belangrĳk voor Kloe-
tinge 8 en de broers: “Wĳ drinken 
graag een biertje en maken er altĳd 
een gezellige middag van. Die gezel-
ligheid is wat het team typeert en wat 
ervoor zorgt dat er een hechte band 
is tussen de spelers”, vult Tim aan. 
“Die hechte band hopen we de 
komende jaren vast te houden. Naast 
gezelligheid zou het ook leuk zĳn als 
we vaker de smaak van een overwin-
ning zouden proeven. Dat komt wel, 
we trainen er hard genoeg voor…”

Club met sfeer
De broers zĳn inmiddels meer dan 
gesetteld bĳ onze mooie vereniging. 
“Wĳ voelen ons echte Kloetinge- 
mannen. Kloetinge is een mooie 
vereniging. Er is altĳd wel iets te doen 
en er zĳn altĳd mensen aanwezig die 
ervoor zorgen dat de vereniging blĳft 
draaien.
Wat wĳ mooi vinden aan de ver-
eniging is de grootte ervan. Het is 
prachtig om te zien dat er zoveel 
teams in touw zĳn die allemaal 
genieten van het voetbal. De betrok-
kenheid binnen de vereniging is fraai 
om mee te maken. Dit is goed te zien 
bĳ de opkomst bĳ wedstrĳden van het 
eerste en de drukte in de kantine op 
de zaterdagmiddag.”

De favoriete 0.0
van Nederland!
Now you can.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol
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‘De gebroeders Koeman van Kloetinge’: Jan en Tim (keeper)
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Now, for tomorrow
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“Wat mis ik mĳn club, de gang naar 
het Wesselopark, de beleving, de 
gezelligheid, de verhalen na afloop 
en de warme uitstraling. Kloetinge zit 
in je bloed en DNA, wordt vaak tegen 
me gezegd. Ik antwoord dan altĳd 
met een knipoog: “Ik heb er niet voor 
gekozen om in Kloetinge geboren 
te worden, ik heb gewoon heel veel 
geluk gehad.” Kom niet aan mĳn 
club, want dan kom je aan mĳ.

Zonen
De liefde voor de club is ook overge-
slagen op mĳn beide zonen. Al op 
jonge leeftĳd maakten zĳ de gang 
naar het Noordeinde. Met weemoed 
bekĳk ik nog wel eens de foto’s uit 

hun jonge jaren. Inmiddels grote volwassen kerels en al een poosje op eigen 
benen. Onze oudste, Jasper, woont al geruime tĳd in het noorden van het land 
en speelde nog een tĳdje in de 4e klasse bĳ Victoria Boys in Apeldoorn. Zĳ 
hebben trouwens één van de mooiste sportcomplexen die ik ooit heb gezien. 
Midden in de bossen, in een zandkuil.
Door zĳn werk is hĳ zelf niet meer in staat actief te voetballen. Ik app hem – op 
zĳn verzoek – wekelĳks de tussenstanden en verrichtingen van onze club door.

Uitgezonden
Jongste zoon Rick woont nog lekker in Kloetinge en blĳft zeer betrokken bĳ de 
club. Tot enige tĳd nog actief binnen de lĳnen, maar ook zĳn werk maakt voet-
ballen in clubverband moeilĳk. Wel is hĳ actief binnen de Kloetinge Fanatics. Hĳ 
staat graag vooraan als het erom gaat (soms tot ongenoegen van zĳn vader). 
Om het land te dienen vertrok hĳ met enige weemoed half januari voor zes 
maanden op uitzending naar Litouwen. Wat neem je dan in je uitrusting mee 
als je zo lang van huis gaat? Natuurlĳk een vlag van de Kloetinge Fanatics voor 
op zĳn kamer!
Met dat Kloetinge DNA zit het dus wel goed.”

“Of ik nog inspiratie had 
om een column te schrĳven 
voor dit prachtige maga-
zine, vroeg de redactie 
mĳ onlangs. Ik wilde niet 
weigeren, maar in deze 
‘Covid periode’ is alles 
anders en was het best even 
zoeken naar woorden. Als 
zorgmedewerker ben ik 
moegebeukt door het virus 
en sta ik zodoende al bĳna 
twee jaar ‘aan’.” 

Kloetinge DNA

Wim Sturm

Rick met de Fanatics vlag in Litouwen

Langs de zijlijn
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CLUBINFO
Clubgebouw Noordeinde 5c Kloetinge 0113 213 173
Postadres Postbus 454 4460 AW Goes

Bestuur
Voorzitter Jan-Kees de Bruine voorzitter@vvkloetinge.nl 0651 836 127
Secretaris Anouk Meijer secretariaat@vvkloetinge.nl 0653 540 645
Penningmeester Vacant penningmeester@vvkloetinge.nl
Jeugdzaken Connie Karelse jeugdzaken@vvkloetinge.nl 0612 574 569
Wedstrijdzaken Antoine van Goethem wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 0638 543 160
Technische zaken Dirk Rooze technischezaken@vvkloetinge.nl 0623 074 120

Jeugdcommissie
Bestuurslid jeugdzaken Connie Karelse jeugdzaken@vvkloetinge.nl 0612 574 569
Wedstrijdzaken Antoine van Goethem wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 0638 543 160

Technische jeugdcommissie
Coördinatoren
JO19/17 Niels Meijer junioren-o19@vvkloetinge.nl 0646 045 596
  junioren-o17@vvkloetinge.nl
JO15/14/13 Geuch Zijlma junioren-o15@vvkloetinge.nl 0642 608 670
  junioren-o14@vvkloetinge.nl
  junioren-o13@vvkloetinge.nl
JO12/11/10 Johannes Moes junioren-o12@vvkloetinge.nl 0654 374 984
  junioren-o11@vvkloetinge.nl
  junioren-o10@vvkloetinge.nl
JO9/8 Arne Honingh junioren-o9@vvkloetinge.nl 0654 262 504
  junioren-o8@vvkloetinge.nl
JO7/6 Wilbert Kusse junioren-o7@vvkloetinge.nl 0623 772 533
  junioren-o6@vvkloetinge.nl
Dames en meisjes Jans Onderdijk meiden@vvkloetinge.nl 0640 269 855
  

Commerciële zaken Dirk Rooze commercielezaken@vvkloetinge.nl 0623 074 120

Algemeen
Aanvragen lidmaatschap of proeftraining info@vvkloetinge.nl
Archief Joop Quinten jiquinten@zeelandnet.nl 0113 223 139
Clubhuis/Kantine Ricardo de Marco clubhuis@vvkloetinge.nl 0620 887 325
Clubmagazine Adri de Bruine clubmagazine@vvkloetinge.nl 0113 228 388
Commissie Sportiviteit en Gedrag  sportiefgedrag@vvkloetinge.nl
Consul Robbie Simson  0113 851 083
Fysiotherapeut De Clavers
 Cees van Iwaarden info@clavers.nl 0113 215 802
Kleding Tom Dietvorst kleding@vvkloetinge.nl 
Ledenadministratie Wim de Vos ledenadministratie@vvkloetinge.nl 0113 220 263
Onderhoud accomm. Jaap Vis onderhoudsploeg@vvkloetinge.nl 0653 404 248
en oud papier
Sponsorhome Stephanie van Weele jkdebruine@zeelandnet.nl 0646 258 455
Supportersclub Yannick Sohilait info@kloetingefanatics.nl 0612 399 285
Kloetinge Fanatics
Vertrouwenspersoon Ton de Craene vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl 0654 342 928
 Karen Boele
Vrijwilligerscoördinator Dianne vd Pennen vrijwilligers@vvkloetinge.nl
Webteam Martin Robesin webmaster@vvkloetinge.nl
 Antoine van Goethem
 Silvester Koenen
 Jakim Herrebout
 Ron Quinten
Webshop Bianca Tazelaar webshop@vvkloetinge.nl 

Businessclub vv Kloetinge
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