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Behoefte aan gezelligheid
Van oorsprong is een vereniging een plek waar je fysiek samenkomt en elkaar 
ontmoet. Juist dat laatste is nog altĳd de kracht van een vereniging. Een vereni-
ging is een belangrĳke plek voor ontspanning en (ver)binding tussen mensen 
en het vitaal houden van ons zelf. Zeker in een tĳd waar digitalisering ervoor 
zorgt dat er steeds minder fysiek contact nodig is. We hebben nu eenmaal de 
behoefte aan gezelligheid, dat zit in ons Nederlandse DNA. 

Graag iets samen doen
Binnen onze vereniging zien we nog altĳd terug hoe belangrĳk dat samen-
komen is, zowel bĳ de jeugd als bĳ de senioren en tegenwoordig zelfs bĳ de 
wandelvoetballers. Bĳ de jeugd is een groep jongens die al jaren lid zĳn van 
onze vereniging en inmiddels ook wekelĳks als supportersgroep met het eerste 
elftal meereist en voor sfeer zorgt. Maar dat niet alleen, ze zĳn ook niet te 
beroerd om de handen uit de mouwen te steken, te helpen in de kantine, een 
keer het veld aanprikken na een wedstrĳd of ervoor zorgen dat het pupillen-
team ontvangen wordt. Waarom doen ze dat? Gewoon omdat ze graag iets 
samendoen. Hoe zĳn ze samen gekomen? Precies ja: door die vereniging.

We kunnen niet zonder vereniging
Nog zo’n voorbeeld waaruit blĳkt dat een vereniging een bĳzondere functie 
heeft: sinds dit seizoen is er een groep wandelvoetballers gestart (zie artikel op 
pagina 37). Eindelĳk weer samen in de wei voor dat potje voetbal dat verbindt 
en verenigt. Waar en op welke manier dan ook. Het wordt mogelĳk gemaakt 
door een vereniging, in dit geval onze vereniging. Conclusie: we kunnen niet 
zonder verenigingen! We willen samen voetballen, ontspannen, plezier heb-
ben en gewoonweg samenzĳn. Laten we dan samen zorgen dat dat wat ons 
verbindt kan zĳn en blĳven en samen de handen uit de mouwen steken.

Dus wanneer heb jij even
en waar zien we jou binnenkort binnen de vereniging
als vrĳwilliger actief?

Verenigingen zĳn een be-
langrĳk fundament van de 
Nederlandse samenleving en 
zĳn bĳzonder en uniek als je 
kĳkt naar hoe in andere landen 
het sporten is georganiseerd. 
Een vereniging is er voor meer 
dan alleen de sport.

Dit voorwoord is geïnspireerd op het boek ‘Back2Basics, De kracht van verenigen’ van Berend Rubingh

Illustraties ‘Back2Basics’

Spelers uit de eerste selectie trainen ook
jeugdteams (zie pag.30)
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Dus wanneer heb jij even
en waar zien we jou binnenkort binnen de vereniging
als vrĳwilliger actief?
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king met hen een mooi stukje werk 
geleverd door het intensieve sproei-
werk. De mat is mooi groen ook.”

Speelschade
Behalve het besproeien van de velden 
hebben de vrĳwilligers ook regelma-
tig de speelschade, veroorzaakt door 
slidings, gerepareerd. Etienne: “Soms 
direct na een wedstrĳd maar ook 
weleens één dag na een wedstrĳd.” 
De vrĳwilligers zĳn geïnteresseerd en 
de vragen komen los. Willem: “Wat 
is nu de beste manier om na een 

wedstrĳd de schade aan de grasmat 
te repareren?” Met een riek tilt Bart 
het gras omhoog en repareert op 
die manier de speelschade. “Het 
is belangrĳk rond de plek waar de 
schade zit voor beluchting te zorgen. 
Alles staat of valt met zuurstof. Net 
als bĳ de mens eigenlĳk. Wĳ kunnen 
ook niet zonder.” Gedurende het 
onderling uitwisselen van ervaringen 
gaan de heren steeds dieper op de 
materie in. Jan Nouse is benieuwd 
hoe je dan een plek waar het gras 
verdwenen is repareert. “Loop maar 
eens even mee”, zegt hĳ, wĳzend naar 
een kale plek in de mat. Opnieuw 
volgt een praktische oplossing. Bart: 
“Ook hier de grond lichtjes optillen 
en rond de speelschade ook prikken 
zodat er zuurstof bĳ kan.”

Ideaalplaatje
Eén ding wordt deze middag wel 
duidelĳk. Goed sportveldbeheer is 
een garantie voor speelkwaliteit. Bart: 
“In de bodem ligt de oplossing van 
veldbeheer. In een bestaand veld kun 
je in de bodem weinig verbeteren. Het 

Beregening
Samen met onze vrĳwilligers Jan 
Nouse, Willem de Kraker, Etienne 
Boonstra, Jan Weeda en Rinus 
Dieleman inspecteert Bart op een 
donderdagmiddag in oktober ons 
hoofdveld. Deze groep vrĳwilligers, 
aangevuld met Cees de Vrieze, 
Antoine van Goethem en Laurens 
Oele nam afgelopen zomer de verant-
woordelĳkheid op zich om de velden 
op het Wesselopark te beregenen. En 
met resultaat. “De velden hebben er 
in jaren niet zo goed bĳ gelegen als 
nu”, zo klinkt het in koor.

Passie
Het sproeiteam laat zich graag 
voorlichten door Bart. Gepassioneerd 
geeft de inwoner van Zierikzee 
adviezen en licht zĳn bevindingen 
toe. Knielend op het gras gaan zĳn 
handen over de mat. De toehoorders 
worden bĳgepraat over het beluch-
ten, draineren en doorzaaien. “Naast 
het onderhoud dat de gemeente 
Goes verzorgd en het maaiwerk van 
TuinTotaal hebben jullie in samenwer-

SPUITEN & PRIKKEN 
Vrijwilligers krijgen
complimenten van
grasspecialist Bart Boot

“Nee, het is niet de grasmat van ‘De Kuip’. Die 

vlieger gaat niet op. Maar mĳn complimenten voor 

jullie als vrĳwilligers. Het hoofdveld ligt er goed 

bĳ.” Aan het woord is Bart Boot (39), adviseur 

groenvoorziening bĳ het bedrĳf Van Iperen uit 

Westmaas en specialist in gras.

De vrijwilliger

Vakkundig beantwoordt Bart (rechts)
de vragen van de vrĳwilligers
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SPUITEN & PRIKKEN 
slitten, doorzaaien, beregenen en be-
mesten blĳven van essentieel belang. 
Er zĳn gemeentes die vier keer per 
jaar laten doorzaaien. Maar dat is wel 
een ideaalplaatje. Je behoudt zo-
doende een gesloten grasmat en de 
bespeelbaarheid is gewaarborgd. En 
vergeet niet, maaien is ook zaaien.” 

Water
De vrĳwilligers versleepten afgelopen 
zomer de slanghaspels vele malen 
naar de drie velden. Er was een 
schema gemaakt, zodat er sprake was 
van voortdurende beregening. Werk 
wat we niet altĳd zien maar wat wel 
e¤ect heeft gesorteerd door de vele 
inspanningen. Etienne vindt het wel 
een gemis dat er geen bron geslagen 
kan worden voor een betere berege-
ning. Des te knapper is het resultaat 
dat nu is bereikt. 

Doelgebied
Voordat de wegen van Bart en onze 
vrĳwilligers scheiden wordt er nog 
één probleem aangekaart. Het 
doelgebied. Door de overvloedige 

regenval in de maanden september 
en oktober loopt het water bĳ één 
van de doelen niet of nauwelĳks weg. 
Bart: “Hier is van alles opgegooid. 
Er ontstaat een plaat onder het 
oppervlak en zodoende kan het 
water niet weg. Prikken, prikken en 
nog eens prikken. Verder kun je het 
verschralen met zand. 180/250.” De 
groep denkt direct in een oplossing. 
“Hoe komen we hier de winter mee 
door?”, informeert Jan Weeda. Bart 
zĳn antwoord is helder. “Uitgraven en 
dikke blokzoden aanbrengen.”

Zakmes 
Vanaf 1 januari 2021 verbiedt de 
overheid het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op sportvelden. 
Dan komt er nog meer werk op de 
schouders van vrĳwilligers. “Zorg 
dan altĳd dat je een mes op zak 
hebt als je over de velden loopt.” 
Nonchalant doet Willem een greep 
in zĳn broekzak en toont Bart een 
zakmes. “Bedoel je dit?”, klinkt het 
lachend. De onderlinge uitwisseling 
van ervaringen eindigt zoals hĳ is 

begonnen, in een goede sfeer. De 
vrĳwilligers schudden Bart de hand en 
bedanken hem voor zĳn professionele 
uitleg. Bart geeft nog een keer blĳk 
van zĳn betrokkenheid. “Ik heb voor 
jullie allemaal nog iets meegeno-
men.” Even later gaan twee leerzame 
folders met tips over veldonderhoud 
van hand tot hand. De sproeiploeg 
zal er ongetwĳfeld haar voordeel mee 
doen.

Je boerenverstand
gebruiken 

De wĳze les van deze middag 
is een eenvoudige maar heel 
bruikbaar. “Gebruik bĳ alles wat 
je aan beheer van sportvelden 
doet je boerenverstand.”
En hoewel onze vrĳwilligers 
zeker niet allemaal van boeren 
komaf zĳn, gaat dat zeker 
lukken. 

Vlnr:
Jan Nouse
Willem de Kraker
Etienne Boonstra
Bart Boot
Rinus Dieleman
Jan Weeda
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Kloet ingseweg 46
4 462 BA Goes
Tel. 0113  23 28 0 0
www.tr iasnotar issen.nl
Kloet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl

K loet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl

Stilstaan is geen 
optie, morgen 
begint nu.

Now, for tomorrow

Baker Tilly
Stationspark 8b | Goes
0113 24 20 00 | bakertilly.nl/goes

Neem voor meer informatie
contact op met Rens Grimminck.

BT_ad_148x105mm_Goes#2.indd   1 16/07/2019   08:00

13 juni
Café Jack’s Seniorentoernooi

© 2018 adidas AG

Nieuwe Burg 22-28 - Middelburg - tel. (0118) 611 741 - www.intersporterik.nl

NIEUWBOUW • VERBOUW

RENOVATIE • RESTAURATIE

ALBERT PLESMANWEG 19, 4462 GC GOES • TEL. 0113 221040 • WWW.JVANDELINDE.NL
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13 juni
Café Jack’s Seniorentoernooi

22 juni
Algemene Ledenvergadering

jeugdkampen
JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11

20 juni
Seizoensafsluiting

ACTIVI
TEITEN
AGENDA

2019-2020

Onze BCK leden
ontmoeten elkaar 

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

reclameborden.
Het toernooi wordt gesponsord 

door ING en Bakertilly. 
Meedoen is hier belangrijker 

dan winnen, hoewel...?

Op deze avond
is iedereen vanaf 19:00

welkom om een toast uit te 
brengen op het nieuwe jaar.

Met een wedstrijd tegen
Baronie wordt tevens de
nieuwe LED verlichting

in gebruik genomen.

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

het Omnium. Ook leuk
voor de ouders om dan

even een kijkje te nemen.
Toegang is gratis.

Wil je op de hoogte
blijven van het wel en

wee binnen onze vereniging? 
Dan is 22 juni HET moment

om je stem te laten
horen tijdens de Algemene

Ledenvergadering.

Dit senioren-evenement
heeft inmiddels een 

vaste plaats veroverd op 
de kalender. Het is een 

gezelligheidstoernooi, maar 
het pintje moet uiteraard wel 

verdiend worden.

Een mooie besteding
van de zaterdag. Lekker de

vrije natuur van Zuid-
Beveland in met de fiets of op 
wandelschoenen. Na afloop 

snert, legendarische loterij en
muziek. Het goede doel

 is dit keer het
Duchenne Parent Project.

JO10/JO11  -  12-13-14 juni
voor andere data raadpleeg de website

Sport, spel en spanning
zijn de kenmerken van deze

populaire zomerkampen.
Voor de kinderen een

hoogtepunt in het
voetbalseizoen.

Voorheen bekend als het
populaire Dick Bunt toernooi.

Van 09:00 - 14:00 worden
de wedstrijden afgewisseld

met een spelletjescircuit.
Ook staan er diverse

kraampjes. 

Voor de laatste keer in het 
seizoen zetten de vrijwilligers 

zich in voor een dag vol 
activiteiten: ouder-kind voetbal, 

reünie-teams en winnaar
grote verloting.

Aansluitend natuurlijk weer
de barbecue.

23, 24, 27, 28, 31 dec.
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

 donderdag 9 jan.
Nieuwjaarsreceptie met oefenduel

5 juni
BCK Bedrijventoernooi

6 juni
Ladies Cup Kloetinge

WESSELOPARK
KLOETINGE

MOUNTAINBIKEN

±30/50 KM

WANDELEN

±10/20 KM

2020JANUARI

11

Duchenne

P
a
rent Proj

ec

t

 START: WANDELAARS 20 KM 10.30 UUR, 10 KM 12.00 UUR,
  FIETSERS TUSSEN 12.00 EN 13.30 UUR.
 INSCHRIJGELD: SLECHTS 5 EURO, WAARVAN 50% VOOR HET GOEDE DOEL.
 NA AFLOOP: ERWTENSOEP, EEN WELVERDIEND WORSTENBROODJE,
  DE LEGENDARISCHE LOTERIJ EN LEKKER NAPRATEN IN DE
  KANTINE VAN VV KLOETINGE. FIETSEN KUNNEN NA
  AFLOOP WORDEN SCHOONGESPOTEN.

30 mei
Jeugdtoernooi vv Kloetinge

ATB- en wandeltocht, combinatie
van sportiviteit en gezelligheid
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Hoe is het met?

De passie voor het voetbal is van het gezicht 
van Kees af te lezen. Met zĳn jarenlange 
ervaring als voetballer en trainer is hĳ nog 
altĳd een volwaardige gesprekspartner als 
we de belangrĳkste bĳzaak ter wereld, het 
voetbal, bespreken.

Op de fiets
De voetbalcarrière van Kees Meulen-
berg begon in de jaren 50 en 60 van 
de vorige eeuw in Wissenkerke op 
Noord Beveland. Het eiland telde toen 
nog drie veerverbindingen. Kamper-
land-Veere, Kortgene-Wolphaartsdĳk 
en Kats-Zierikzee. “Wĳ speelden in de jeugd 
eigenlĳk alleen maar tegen clubs van Noord 
Beveland. In mĳn middelbare schooltĳd had 
je op de Ambachtschool op zaterdagmorgen 
nog vaak les. Dan was het twintig kilometer 
op het fietsje naar Goes. Vanuit school ging 
je dan naar een uitwedstrĳd in bĳvoorbeeld 
Heinkenszand en na afloop weer terug naar 
Wissenkerke. En dat allemaal op de fiets. Met 
de bus ging je niet in die tĳd. Dan werd je 
uitgelachen op het dorp.”

Debuut
Op zĳn vĳftiende maakte Kees Meulenberg zĳn 
debuut in het eerste elftal van Wissenkerke. 
Maar daar was eerst toestemming voor nodig 
van zĳn ouders, omdat hĳ nog jeugdspeler 

nog vaak les. Dan was het twintig kilometer 
op het fietsje naar Goes. Vanuit school ging 

De passie voor het voetbal is van het gezicht 
van Kees af te lezen. Met zĳn jarenlange 
ervaring als voetballer en trainer is hĳ nog 
altĳd een volwaardige gesprekspartner als 
we de belangrĳkste bĳzaak ter wereld, het 

Noord Beveland. Het eiland telde toen 

en Kats-Zierikzee. “Wĳ speelden in de jeugd 
eigenlĳk alleen maar tegen clubs van Noord 
Beveland. In mĳn middelbare schooltĳd had 
je op de Ambachtschool op zaterdagmorgen 
nog vaak les. Dan was het twintig kilometer 

De passie voor het voetbal is van het gezicht 
van Kees af te lezen. Met zĳn jarenlange 
ervaring als voetballer en trainer is hĳ nog 
altĳd een volwaardige gesprekspartner als 
we de belangrĳkste bĳzaak ter wereld, het 

en Kats-Zierikzee. “Wĳ speelden in de jeugd 
eigenlĳk alleen maar tegen clubs van Noord 
Beveland. In mĳn middelbare schooltĳd had 
je op de Ambachtschool op zaterdagmorgen 
nog vaak les. Dan was het twintig kilometer 

KEES
MEULENBERG
is het voetballen
nog steeds niet verleerd

Twee keer per week zien we hem op de velden van ‘Het 
Schenge’ te Goes. Kees Meulenberg (73) trekt daar zĳn 
voetbalkicks aan en werkt een individuele training af. 
Kappen, draaien, afwerken en een balletje hooghouden. 
Het gaat hem nog prima af. “Ik haal er nog ontzettend 
veel voldoening uit en dat balgevoel raak je eigenlĳk 
nooit meer kwĳt.”

was. “Mĳn vader Piet was een trouwe supporter van me. Hĳ vond het 
prima dat ik debuteerde. Als je scoorde en in de krant kwam dan was 
het goed. We hadden met Wissenkerke in die tĳd een conditioneel 
sterk team. Het was geen denderend elftal maar er zat enorm veel 
karakter in. Op het strand van De Banjaard bouwden we onze conditie 
op. We trainden als het ware in het donker. Het schemerlicht was onze 
enige verlichting.” Samen met centrumspits Ko de Smit vormde Kees 
in die tĳd een gevreesd aanvalskoppel. “Ik heb een mooie tĳd gehad 
bĳ Wissenkerke en we werden drie keer op rĳ kampioen.” Daarnaast 
kwam Kees jaren achtereen uit voor het Zeeuws afdelingselftal. 

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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Kloetinge
Zoals het geen enkele club vreemd is 
braken er ook in Wissenkerke mindere 

tĳden aan. De ploeg van Kees degra-
deerde na het laatste kampioen-

schap en toen was de lokroep 
van Kloetinge aan het adres 

van Kees aan de juiste 
persoon gericht. “Ik was 
al eens eerder benaderd 

door Kees Blomaard 
om bĳ Kloetinge te 
komen voetballen. 

Wĳ woonden in die 
tĳd al in Goes dus 
was de overgang 
een logische 
keus.” Kees 
zĳn snelheid, 
tweebenige 
schotkracht en 
doelgerichtheid 
waren de 

keuzeheren van 
Kloetinge opge-

vallen.

Knokken
Eenmaal op het 

Wesselopark beland 
wachtte een enorme concurrentiestrĳd. 
“Ik meldde me aan bĳ Kloetinge dat 
net kampioen geworden was. Negen 
A-junioren kwamen over naar het eer-
ste elftal en Frans Schouw, Rini Aarts 
(beiden RBC) en Lieven van Belzen 
(witte Lieven voor de voetbalkenners) 
maakten de overstap naar Kloetinge. Ik 
dacht dat wordt een zware opgave om 
het eerste elftal te halen. Dat wordt 
knokken voor een plaatsje. Er volgde 
vanuit de technische commissie een 

brief dat ik niet bĳ de eerste selectie 
zat. Dat motiveerde me om nog meer 
te trainen en bĳ één invalbeurt in het 
eerste, tĳdens een oefenwedstrĳd, 
schoot ik er gelĳk drie in. Vervolgens 
heb ik drie seizoenen (1973-1976) vol 
gemaakt. Veel A-junioren waren in 
het eerste jaar al afgehaakt, omdat ze 
niet in zichzelf wilden investeren. Wat 
dat betreft is er in de voetballerĳ nog 
niet veel veranderd. De jeugd geeft te 
snel op.”

Mooie tĳd
Kees heeft drie mooie seizoenen 
gehad bĳ Kloetinge. “Ik ben als 

aanvaller begonnen en als rechtsback 
geëindigd. Met Frans Schouw in onze 
ploeg hadden we een spelbepalende 
middenvelder. Verder speelde Kees de 
Mol in de spits en beschikten we over 
snelle buitenspelers. Onder trainer 
Hans de Ridder nam Kees in de zomer 
van 1976 op 30-jarige leeftĳd afscheid 
als actief voetballer. “Achteraf ben 
ik te vroeg gestopt. Maar ik had de 
trainerscursus gedaan en het trainer-
schap lonkte me.” Kees Meulenberg 
was trainer bĳ Borsele, Colĳnsplaatse 
Boys, ’s Heer Arendskerke, Kruiningen 
en Kloetinge. 

Langs de lĳn
Bĳna elke thuiswedstrĳd van ons 
eerste elftal staat Kees, wiens 
kleinzoon Melvin in Kloetinge JO13-1 
speelt, analyserend langs de lĳn. 
“Er zit meer balans in het elftal dit 
seizoen. Maar ik blĳf toch zeggen dat 
ze de trekker sneller over moeten 
halen. Ik denk dat afronden op een 
training nog steeds een onderge-
schoven kindje is. Haal gedeeltes 
uit een training en geef je spitsen 
afwerkvormen.” Zĳn blik is serieus 
maar tegelĳk ook verontschuldigend. 
“Ik ben er natuurlĳk niet bĳ op een 
training maar misschien draagt het bĳ 
aan meer scoringsdrift.” Veelzeggend 
voor een gepassioneerd voetbalvolger 
die zĳn gedachten de vrĳe loop laat, 
gebaseerd op zĳn eigen ervaringen. 
Dat is Kees Meulenberg ten (voetbal) 
voeten uit.

Voormalig aanvaller van
Kloetinge vindt dat jeugd 
meer in zichzelf moet
investeren

Kees (links) in het tenue van Wissenkerke

Kloetinge 1 uit 1976. Staand vlnr: Hans Verstraate, Rinus Davidse, Leo Uitterhoeve, Jan Meĳers, 
Kees van Keulen, Kees de Mol, Frans Schouw. Zittend vlnr: Lieven van Belzen, Jan Pannekoek, 
Kees Katsman, Kees Meulenberg, Rinus Vemeulen, Joost Folmer
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Hoofdsponsors
Delta Makelaardĳ, De Bruine 
Hypotheken & Verzekeringen staan 
op de rug van alle shirts. Op de mouw 
aan de ene zĳde Rico Moda en op de 
andere mouw staat Kika. BakerTilly 
prĳkt op alle broeken.
De naam van Kika op de shirts 
is mogelĳk gemaakt door 
maatschappelĳke sponsoring vanuit 
de Businessclub vv Kloetinge. Dit zĳn 
de hoofdsponsors van het nieuwe 
kledingplan. Zĳ ondersteunen 
hiermee de vereniging en behalen 
met hun vermelding op de shirts van 
onze teams een enorm bereik. 

Teamsponsoring
Op de voorkant van de shirts is de 
mogelĳkheid voor teamsponsoring. 
Bĳna alle voorkanten van de shirts 
zĳn voorzien van een sponsor. Een 

aantal bedrĳven sponsort zelfs 
meerdere teams.

Coachjassen
Elk team ontvangt een nieuwe 
teambag met daarin een keepersset, 
shirts en broeken voor het team. 
Nieuw is dat er 2 coachjassen per 
team voor de trainer/leider in dit 
kledingplan zĳn opgenomen. Zo 
zĳn ook zĳ herkenbaar als trainer/
leider van vv Kloetinge en lopen zĳ 
er ook uniform bĳ. Bĳ het nieuwe 
kledingplan horen ook een aantal 
afspraken over het gebruik, bĳv. 
dat de kleding eigendom is en blĳft 
van de vereniging, niet op straat of 
naar school gedragen wordt en de 
wasvoorschriften. 

Leveranciers
De kleding is wederom van Hummel 

(Deventrade). Erik Intersport 
zorgt voor de uitlevering en de 
bedrukking. Danny Hĳdra coördineert 
alles rondom het kledingplan. De 
commerciële commissie zorgde er 
voor dat de sponsoren zich aan de 
vereniging hebben verbonden en 
daarmee ondersteunen. 

Kledingplan
2019 - 2022

Na een succesvol eerste 
kledingplan kunnen we met 
trots zeggen dat er wederom 
voor 3 seizoenen een tenue 
(shirt en broek) beschikbaar 
is voor alle teams met 
uitzondering van Kloetinge 
1 en 2 waar een eigen 
kledingplan voor geldt. Alle 
spelers lopen er vanaf medio 
november 2019 weer geheel 
fris en uniform bĳ in de 
nieuwe wedstrĳdtenues.

Van de commerciële commissie

Delta Makelaardĳ, De Bruine 
aantal bedrĳven sponsort zelfs 
meerdere teams.

2019 - 2022
Na een succesvol eerste 
kledingplan kunnen we met 
trots zeggen dat er wederom 
voor 3 seizoenen een tenue 
(shirt en broek) beschikbaar 
is voor alle teams met 
uitzondering van Kloetinge 
1 en 2 waar een eigen 
kledingplan voor geldt. Alle 
spelers lopen er vanaf medio 
november 2019 weer geheel 
fris en uniform bĳ in de 
nieuwe wedstrĳdtenues.

2019 - 20222019 - 2022

Hoofdsponsors aantal bedrĳven sponsort zelfs 

2019 - 20222019 - 2022

Danny Hĳdra nam de coördinatie van het 
kledingplan voor zĳn rekening

De nieuwe kleding wordt gepresenteerd door jeugdleden
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Sponsoren van
het kledingplan
ABWERKT!
AMZ BORSSELE
BAKERTILLY 
DE BRUINE HYPOTHEKEN
   EN VERZEKERINGEN
COLĲN BEVEILIGING
DELTA MAKELAARDĲ
RĲSCHOOL GROEN
HORECADESK
ITN GROEP
KAYAN BESTRATING
KIKA
KLOETINGE FANATICS
KNAPP!
DE KOOKWERELD GOES
LAMB-WESTON
BOUWBEDRĲF VAN DE LINDE
LPSTCK (EVENCY)
NĲSSE ASSURANTIËN
NILSSON
PEET ICT
PERSONPLUS
PIET VOGELAAR BEDRĲFSWAGENS
RICOMODA
ROOMPOT
TACON
VERMEER MIDDLE EAST FZCO
VIERLINDEN
WS VERZEKERINGENDe kledingsponsoren (vlnr) Peter Kodde (Delta Makelaardĳ), Rens Grimminck (Bakertilly),

John Heĳnsdĳk (voorzitter BCK), Rico Nieuwenhuĳse (Rico Moda),
Jan-Kees de Bruine (De Bruine Hypotheken & Verzekeringen)

KAYAN
BESTRATING

Personeelsontzorging voor de horeca
PersonPlus

ViaZuidWest

BEVEILIGING

NB: sponsoren die na de sluitingstermĳn van de redactie 
een contract hebben gesloten hebben we helaas niet 
meer kunnen opnemen in dit artikel.



12 Eerste Helft - 2019

“Rapporteren, maar vooral 
vooruitkijken met               ”

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

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

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

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

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

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

komen.

Wij helpen ondernemers om in �nanciële 
topconditie te komen
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De contracten voor de kleedruimtes 
werden eveneens verlengd

Bovenstaande bedrĳven verbonden elk voor de 
komende vĳf jaar hun naam aan een kleedlokaal 
(clockwise):

De Koeĳer/Roegiers Antwan de Punder
Bouwmensen Zuid-West Anton Mullié
Logus Bouwcenter Christiaan Strating
Verfhandel Franse Goes Corné Franse
Faasse & Fermont Paul Fermont
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T U I N H O U T  E N
R O N D H O U T

Houtkade 24-C • 4463 AC Goes • Tel. 0113-211942 • info@houthandelkatsman.nl

www.houthandelkatsman.nl 

werk aan
je toekomst

KIES EEN
OPLEIDING
IN DE BOUW

WWW.BOUWMENSENZUIDWEST.NL

TIMMEREN

STUKADOREN

TEGELEN

METSELEN

TIMMER & MEUBELINDUSTRIE

vastgoedadvies-zeeland.nl

Stefan Wielemaker

Bel: 0614999580
Mail: wvastgoedadvies@zeelandnet.nl

Erkend lid van:
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Richard Schouten
De 33-jarige fysiotherapeut zette op 
zesjarige leeftĳd zĳn eerste stapjes op 
het voetbalveld, in het rood-wit van 
vv Wemeldinge. Na een paar jaar in 
het eerste van Wemeldinge maakte 
hĳ de overstap naar Kloetinge.

Niveautje te hoog
Na een jaartje Kloetinge 3, blies Willy 
Lund Kloetinge 2 nieuw leven in en 
ook daar werd een plekje ingeruimd. 
Richard: “We begonnen in de eerste 
klasse, waar we na de kraker tegen 
Altena 2 promoveerden naar de 
reserve hoofdklasse.”
Na twee seizoenen in het 2e mocht hĳ 
ruiken aan het echte werk en maakte 
Richard deel uit van de eerste selectie 
met Cees Houtepen als trainer. ‘’Net 
een niveautje te hoog, dus ik speelde 
voornamelĳk in het 2e. Daar liep de 
doelpuntenteller lekker op…”
Ook in de seizoenen schoot hĳ ze 
er gemakkelĳk in. Richard: “Ja, mĳn 
laatste seizoen in Kloetinge 2 was een 
topjaar. Een 2e plaats in de compe-
titie, 18 doelpuntjes van mĳn schoen 
en we kwamen dat jaar ver in de 
beker. We mochten aantreden tegen 
Kloetinge 1. Helaas viel ik toen snel 

‘Topscorer van
Kloetinge 2 allertijden’

uit met een blessure.” Later vertrok 
Richard, net als velen voor hem, naar 
de Goese buurman SSV’65.

Terug op het Wesselopark
Na 5 seizoenen keerde hĳ terug en 
speelt nu al weer twee jaar in het 
groen-wit van Kloetinge 4. “Dat 
bevalt mĳ eigenlĳk erg goed”, aldus 
Richard. “Het is een leuk team met 
veel van mĳn vrienden en oud ploeg-
genoten. Lekker voetballen, fit blĳven 
en plezier hebben in het spelletje, dat 
is nu het belangrĳkste. Ik hoop het zo 
nog lang vol te houden!”

Op de hielen gezeten
De oplettende lezer zal wel denken: 
Die Richard speelt al een poosje niet 
meer in het 2e van Kloetinge en toch 
is hĳ nog de topscorer allertĳden 
namens Kloetinge 2 in de hoofdklas-
se? “Dat klopt”, zegt Richard, “maar 
Ik denk dat dit ook de laatste keer 
zal zĳn, want Jeroen de Wild zit mĳ 
op de hielen. Ik meen dat hĳ nog een 
doelpuntje of 10 moet maken om mĳ 
te achterhalen. Ik wil hem niet teveel 
druk opleggen, maar dat moet hem 
wel lukken.” 

59 GOALS59 GOALS

Sinds jaar en dag houdt de elftalleider 
van ASWH 2 alle doelpuntenmakers 
in de reserve hoofdklasse bĳ. Met een 
schat aan doelpunten (59 stuks) staat 
de geboren Wemeldingenaar Richard 
Schouten nog steeds bovenaan als 
het om Kloetinge-doelpunten gaat. 

Max Joosse

Archie¤oto 2008: Altena 2 - Kloetinge 2
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ESTER
HEEMSKERK

duizendpoot

‘Het is niet
alleen Yang, 
het is ook 
Yin”

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Als je Ester Heemskerk naar haar mening vraagt dan krĳg je die in de 
meeste gevallen direct te horen. Uitgesproken vaak. Met een duidelĳke 

onderbouwing. Dat is ze ten voeten uit. Over het uitoefenen
van een sport bĳvoorbeeld.
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Coördinator 
Toch is ze enkele keren per week op ons Wesselopark te vinden. Als voet-
balmoeder van Finn (13), keeper van JO15-1 en Flo (10), speler van JO11-1. 
Daarnaast is Ester coördinator van JO10, JO11 en JO12. Op trainingen 
en bĳ wedstrĳden geniet ze van de passie en inzet van haar kinderen. 
“Vanuit mĳn eigen ervaring als volleybalster (Starlift-Voorburg) probeer 
ik iets door te geven aan mĳn kids. Dat is ontzettend leuk. Ze willen 
altĳd winnen en hebben veel plezier en daar herken ik veel van mezelf 
in. De jongens beoefenen meer sporten. Skiën, golfen, watersporten en 
tennissen gaat ze ook prima af.” Het gezin Verhulst kent nog een telg. 
Zoon Skip (15) heeft ook gevoetbald maar is nu een fanatiek tennisser.

Irritant
Ester juicht het toe dat Finn en Flo altĳd willen trainen. “Je moet er 
gewoon iedere training zĳn. Bĳ lagere teams zie je soms dat ze erg 
gemakkelĳk een keer afzeggen voor een training of wedstrĳd. Dat 
irriteert me. Ik ben overigens van mening dat selectieteams drie keer per 
week moeten trainen. Hoe meer je traint hoe beter je wordt. Verder vind 
ik het positief coachen van onze trainers binnen de club een sterk punt. 
Een kind is in feite een bloem in de knop. Daar moet je zuinig op zĳn.”

Bardienst
Naast de aandacht voor haar kinderen gaat de vereniging Kloetinge 
Ester aan het hart. Haar betrokkenheid gaat verder dan het werk als 
coördinator. “Het roulatiesysteem voor de bardienst in het clubhuis juich 
ik toe. Niet iedere ouder of lid kan trainer of scheidsrechter zĳn. Dan is 
het draaien van een bardienst een leuk sociaal alternatief. Je krĳgt meer 
binding en leert op deze wĳze ook meer mensen kennen. En de vereni-
ging vaart er wel bĳ. Zonder vrĳwilligers geen club.”

Vrouwen
Ester hoopt ook vurig dat de tendens zich voortzet dat meer meisjes 
gaan voetballen. De toestroom van het vrouwelĳk geslacht doet haar 
goed. Ester lachend: “De toekomst van Kloetinge gaat er anders uitzien. 
Het is prima voor de club dat er de laatste jaren zoveel teams zĳn 
bĳgekomen, we hebben nu al 150 meiden. Ook binnen het bestuur zĳn 
we met Anouk en Connie prima vertegenwoordigd. Vrouwen zien dingen 
vaak vanuit een ander perspectief dan mannen. Dat geeft soms ver-

‘Selectieteams moeten drie keer 
per week gaan trainen’

Voetbalmoeder

Motoriek
“Ik ben door mĳn beroep als osteopaat veel bezig met gezond leven. Sport is daar een onderdeel van. 
Net als goed en gezond eten. Je kunt in een sport boven jezelf uitstĳgen en je mentaal en psychologisch 
vormen. Bĳ het opleiden van jonge voetballers moet je je goed realiseren dat kinderen in de groei zĳn. Ze 
kunnen door een beperking anders gaan lopen en handelen. Aan de motoriek is veel af te lezen en bĳ tĳdige 
ontdekking van een fixatie kun je blessures voorkomen. Hier is voor een club als Kloetinge nog wel winst te 
halen. Vaak is het manipuleren van een wervel of het vrĳmaken van een keten al voldoende. Zo kan het kind 
weer probleemloos voetballen. Ja, ik heb meer verstand van de motoriek van een mens dan van voetbal.”

rassende e¤ecten. Het is niet alleen 
Yang. Het is ook Yin.”

Analyse
Finn en Flo zĳn echte liefhebbers en 
gaan op in hun hobby. Ze letten op 
hun voeding en eten veel fruit. Dat 
wordt binnen het gezin gestimuleerd. 
Ester: “Finn analyseert alles en kĳkt 
op YouTube naar oefeningen die 
hem beter kunnen maken. Flo speelt 
achterin en heeft al heel leuk over-
zicht. Noem het inzicht.” Even komt 
echtgenoot Frans Verhulst tussenbei-
de. “Dat heeft hĳ van Opa Verhulst. 
Die speelde bĳ Vlissingen ook in de 
verdediging. Stopperspil heette dat 
toen nog.”

Spin
Als een liefdevolle moeder heeft 
Ester haar vrĳwilligerswerk bĳ 
voetbalvereniging graag over voor 
haar kinderen. Maar ze is ook begaan 
met de hele vereniging. Frans: “Ester 
is een meester in het multitasken.” 
Dat ervaren we ook binnen de club. 
Iemand die alle touwtjes in handen 
heeft. Een spin in het web. Met één 
uitzondering. Voor deze spin hoef je 
niet bang te zĳn.

Artiestennaam
Tot slot. Hoe noemen we deze 
voetbalmoeder? Ester Heemskerk of 
Verhulst-Heemskerk? Frans: “Ester 
Heemskerk natuurlĳk. Dat is tenslotte 
haar artiestennaam.”
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DEKKER B.V.

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

maar ook ons drukwerk
mag gezien worden! 

Voorstad 41 - Goes

0113 216963

info@drukkerijzeeland.com

ZEELAND
mooie provincie
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Nieuwe LED-veldverlichting
November 2018 zaten bestuursleden van SSWK (Stichting Sportpark 
Wesselopark Kloetinge) en vv Kloetinge voor het eerst aan tafel 
met Luximprove (li-sports) en installatiebedrijf Van De Velde om 
de mogelijkheden te bespreken. Een grote wens was om ook het 
hoofdveld te voorzien van veldverlichting. Dit werd helaas niet 
toegestaan door de gemeente, omdat er dan een te grote belasting 
voor het gras van het hoofdveld zou ontstaan door intensiever 
gebruik.
 
Het is uiteraard allemaal bij elkaar een behoorlijke investering die 
zich door besparing terug moet verdienen. Vanuit de overheid is er in 
2019 een subsidie voor het verduurzamen van sportaccommodaties 
ter beschikking gesteld. De LED-veldverlichting kwam in aanmerking 
voor 35% subsidie van de investering. Voor het overige deel is eind 
april 2019 een (renteloze) lening bij de Gemeente Goes aangevraagd. 
De Goese gemeenteraad heeft 21 november uiteindelijk het besluit 
genomen om een fonds voor LED-verlichting in te stellen. Hier maakt 
vv Kloetinge gebruik van en daarmee is de financiering voor de 
verlichting rond. Daarnaast werden via het Zeeuws Klimaatfonds en 
Rabobank Oosterschelde subsidies ontvangen.

Na de zomerstop is alles voorbereid voor de daadwerkelijke 
vervanging. Masten zijn gekeurd op sterkte, er is een planning 
gemaakt en uiteindelijk zijn alle LED-armaturen geplaatst. Twee 
masten zijn geheel vervangen en voorzien van LED-verlichting. 
Deze masten bleken bij nader onderzoek niet geschikt voor het 
aantal armaturen dat benodigd is om de KNVB-norm van 200 LUX 
wedstrijdverlichting te behalen. Er is nog een aantal opleverpunten 
die spoedig worden opgelost en daarna kunnen de vrijwilligers van 
wedstrijdzaken de veldverlichting met behulp van een app op hun 
telefoon in- en uitschakelen, dimmen of alleen het benodigde deel 
van het veld verlichten. 

Stap 1 in project 2020 is afgerond, wat volgt? 

Flinke besparing
in het energieverbruik
Na een lang voortraject is in de laatste week van oktober 
2019 de veldverlichting op veld 2, 3 en 5 vervangen door LED-
veldverlichting. Op veld 2 is nu wedstrijdverlichting met een 
luxwaarde van 200. Op veld 3 is trainingsverlichting geplaatst, die 
tevens voldoet aan de norm voor incidentele (inhaal)wedstrijden. 
Op veld 5 is LED trainingsverlichting geplaatst.
De LED-veldverlichting zal een flinke besparing gaan opleveren in 
het energieverbruik van onze vereniging en geeft daarnaast een 
enorme verbetering van de lichtkwaliteit op onze velden.

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ
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rabobank.nl/financiele-check

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

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

kunt doen. 

Bekijk welke zaken om uw aandacht vragen

even de bezem
door uw
bankzaken. 

Met de Rabo
Financiële

Check

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

Heden & Toekomst
Henk Steenbakker

FOTO’S JOEP ZOETEWEĲ

Jeremy Hubregtse is bezig aan zĳn eerste 
maanden bĳ Kloetinge. “Ik heb snel mĳn draai gevonden 
en aan kunnen haken bĳ het niveau.” De inwoner uit Zie-
rikzee kende een fantastische start. In zĳn eerste o´ciële 
(beker) wedstrĳd tegen derdedivisionist FC Lienden werd 
hĳ direct matchwinner. “Dat voelde als een droomdebuut.” 
Zĳn overgang naar Kloetinge bevalt Jeremy prima. “Ik had 
al van anderen gehoord dat Kloetinge een warme club is. 
Daar is niets aan gelogen. Alles is goed geregeld, zowel 
binnen als buiten het veld en ook de Kloetinge Fanatics 
doen hun naam eer aan door ons elke wedstrĳd weer 
te steunen.” De aanvaller is tevreden over zĳn 

prestaties tot op 
heden en heeft een 
duidelĳke mening 
over de spelersgroep. 
“We hebben een ideale 
combinatie van jonge 
talenten en ervaren 

spelers die op een hoger niveau hebben gespeeld. 
Het is aan de selectie en technische staf om hier het 
uiterste uit te halen. Opvallend is dat de wisselspelers 
allemaal iets extra’s kunnen brengen en dat is ook een 
kwaliteit.” De verwachtingen zĳn dus hoog gespannen. 
Jeremy: “Ik verwacht van de groep dat we binnen 
het veld voor elkaar door het vuur gaan. Elkaar beter 

maken en helpen met het verwerken van teleurstellingen 
om zo uiteindelĳk het seizoen te bekronen met promotie 
naar de hoofdklasse. Ja, en dan een mooi feestje vieren.” 
Jeremy verstaat binnen de spelersgroep de kunst om de 
sfeer er goed in te houden. “Ik ben wel een sfeermaker, 
dat klopt. Ik vind het leuk om de taak als DJ op mĳ te 
nemen in de kleedkamer of clubhuis. Verder hou ik van 
woordgrappen en drink graag een drankje na een gewon-
nen wedstrĳd.”

Jeremy serveert in het 
sponsorhome toast met 
zalm. Eén van de gasten 
tast toe waarop Jeremy 
vraagt: ‘Zal’m smaken?’

Eerste Helft - 2018
21

Daar is niets aan gelogen. Alles is goed geregeld, zowel 
binnen als buiten het veld en ook de Kloetinge Fanatics 
doen hun naam eer aan door ons elke wedstrĳd weer 

uiterste uit te halen. Opvallend is dat de wisselspelers 
allemaal iets extra’s kunnen brengen en dat is ook een 
kwaliteit.” De verwachtingen zĳn dus hoog gespannen. 

het veld voor elkaar door het vuur gaan. Elkaar beter 

nen wedstrĳd.”
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JEREMY HUBREGTSE (27)

Team
Kloetinge 1

Positie

Spits
Woonplaats

Zierikzee

Werk
Fysiotherapie
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Nick Schaier trok voor het eerst zĳn voetbal-
schoenen aan in de ministars van onze club. “Ik vind 
voetbal gewoon heel leuk. Rennen en bezig zĳn, daar 
houd ik van. Als klein jongetje speelde ik altĳd al met 
een bal.” Daar is op 8-jarige leeftĳd nog steeds niets in 
veranderd. “Ik probeer altĳd de bal af te pakken van 
de tegenstander en dan snel met de bal aan mĳn voet 
naar voren te lopen.” Zĳn schotkracht en loopvermogen 
zĳn de sterke punten in het spel van Nick. In zĳn team 
voelt Nick zich op zĳn gemak. “Ik speel in een team met 
veel vriendjes waarvan twee uit mĳn klas. We hebben 
dit jaar een nieuw team en mĳn vader is onze trainer.” 
Aan ambities ontbreekt het niet bĳ Nick. “We willen 
kampioen worden en ik wil eigenlĳk altĳd trainen. Toen 
het een keer hard regende en ik een zere enkel had 
wilde ik eigenlĳk toch gaan trainen.” Dat zĳn nog eens 
echte liefhebbers. Succes Nick en goed je best blĳven 
doen.

Anne Sophie en Rafael van der Linde
spelen in hetzelfde team. Anne Sophie begeeft zich, als enige meis-
je, moeiteloos tussen de jongens. “Mĳ maakt het niet uit hoor als ik 
met jongens voetbal. We spelen allemaal op verschillende posities 
en dat is heel leuk. We trainen twee keer per week en een partĳtje 
op de training vind ik het leukst.” Als we Anne Sophie bĳ één van 
haar wedstrĳden volgen dan valt direct haar enthousiasme op. Aan 
het eind mag ze bĳ het nemen van strafschoppen op doel staan. En 
ook dat gaat haar goed af, want één van de penalties weet ze te 
stoppen. Rafael is al vanaf zĳn vĳfde jaar lid van Kloetinge. Hĳ gaat 
op vrĳdagavond niet altĳd op tĳd naar bed, zo laat hĳ weten. “Ik 
voetbal graag. Ook thuis. En dan wordt het wel eens wat later als 
ik naar bed ga.” Voor een wedstrĳd bereidt hĳ zich altĳd goed voor. 
“Twee boterhammen als ontbĳt.” Eenmaal in het veld wil Rafael 
maar één ding. “Scoren, dat vind ik het mooist.” Ze zĳn als team 
JO8-1 die middag ook het elftal van de week bĳ de seizoensopening 
van ons eerste elftal tegen Sliedrecht. Rafael en Anne Sophie in 
koor. “Dat wordt genieten , daar verheugen wĳ ons op.”
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ANNE SOPHIE (7) en RAFAEL (8)

Team
Kloetinge JO8-1

Positie
Wisselend

Woonplaats

Goes
School
De Wingerd
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NICK SCHAIER (8)

Team 
JO9-2
Positie
Liefst in de aanvalWoonplaats

Goes (Mannee)
School
Bisschop Ernst
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Andraus Potros is vĳf jaar lid van onze vereni-
ging. Hĳ speelt in een team waarvan Andraus weet dat er 
geen jongens de eerste selectie van Kloetinge gaan halen. 
“Dat maakt ook niet uit. Het mooie van ons team is dat 
wĳ door met elkaar te voetballen vrienden worden. Ik 
heb teamsport altĳd heel belangrĳk gevonden en plezier 
staat bĳ ons bovenaan. Vergeet niet dat wĳ wel gewoon 
elke wedstrĳd willen winnen hoor.” Andraus hanteert de 
definitie dat je niet per se de beste van de beste hoeft te 
zĳn om het met z’n allen goed te doen. “Ik vind Kloetinge 
een sociale vereniging. Mĳn zaterdag is geslaagd als we 
een leuke wedstrĳd hebben gespeeld en de bal vaak naar 
elkaar hebben kunnen overspelen.” Andraus is een jongen 
van deze tĳd. Dus rode voetbalschoenen en geen traditi-
onele zwarte. “Ik vond ze wel mooi en met dat moderne 
sokje erboven geven ze net iets extra’s.”

Bryan Kole is de positie van centrale verdediger 
op het lĳf geschreven. “Het is een fĳne positie. Je hebt 
overzicht op het veld en zodoende kan ik iedereen 
aansturen.” Als je Bryan aan het werk ziet dan vallen zĳn 
goede passing en kopkracht direct op. “Ja, dat klopt wel. 
Ik win ook veel kopduels.” Het team waarin Bryan speelt 
bevalt hem bĳzonder. “We hebben een gezellig en leuk 
elftal. Natuurlĳk wil ik straks door naar de senioren. Als 
ik daar in een leuk team kom met goed voetbal en een 
normaal niveau, dan vind ik dat prima.” De CIOS-leerling 
kan de verhouding school en sporten goed combineren. 
“Ik ben elke dag om vier uur uit school en heb nog tĳd 
genoeg voor mezelf om dingen te doen. En daarna naar 
de training natuurlĳk.”

B RYAN KOLE (17)

Team 
JO19-2
Positie
Centrale verdediger
Woonplaats
Goes
School
CIOS

ANDRAUS POTROS (14)

Team 
JO13-3
Positie
Aanvaller,

multi inzetbaar

Woonplaats

Goes
School
Ostrea - HAVO

FO
TO

’S
 H

EN
K 

SC
H

AL
KO

O
RT

FO
TO

’S
 JO

EP
 Z

O
ET

EW
EĲ



24 Eerste Helft - 2019

A
• ABN Amro
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• AST Verhuur & Handel bv
• Auto Albert

B
• De Baar & Leendertse
• Baker Tilly
• Bakker Boer
• BooNe Optiek
• Bouwbedrĳ f De Boeck bv
• Bouwgroep Peters
• Meubel- en Rĳ tuig-
 sto¤ eerderĳ  C.J. Brouwer
• De Bruine Hypoth. & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult
• Buro Salt

C
• Cabman Installatie & Service
• Capello Textiles
• Carédo
• Carel Online
• Colĳ n Beveiliging
• De Clavers
• CS Telecom

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

E
• EDW Autolease

• Elie Beveiliging
• El Toro
• Endura Sport Goes
• Everbake Group bv

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

G
• Geĳ tenbeek Top Movers
• Geluk Groep
• Gouden Korenaar Bakkerĳ 
• Grafisch Bedrĳ f Goes
• Groeneveld Exploitatie bv

H
• BC Haringman bv
• HDV Steigerbouw 
• HE Facility & Services bv
• Hessels Coating
• H&G
• Hofman Productions
• Metaalhandel Huiskes

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

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Klok’uus
• Kloosterboer Services bv
• De Koffieboer 
• Meesters De Koeĳ er 
• Komal bv
• Kookwereld Goes

• Kruitbosch Print & Sign
• Kuĳ pers Utiliteit Zuid

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

M
• Makkina bv
• Marsaki
• MD Autotechniek
• Meĳ er Beheer
• Melieste Glas bv

N
• Nilsson
 Communicatie Kunstenaars
• Nĳ sse Assurantiën bv

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

P
• Tuincentrum/Hoveniersbedrĳ f 

Paardekooper
• PCI Nederland
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plan & Omgeving
• Plieger bv 
• Café De Pompe
• Auto Poppe
• Profile Tyre Center
• ProTech Monte Carlo

R
• Rabobank Oosterschelde
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv
• Rico Moda Uomo
• Bouwbedrĳ f Rĳ k

• Acc. en Adviesgroep Rĳ kse
• Roode Handel
• Roompot
• Architektenburo Roos en Ros

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

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

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Vermeer Middle East FZCO
• Foto Verschoore
• VICI Advocaten
• Eethuis De Vierlinden
• Piet Vogelaar Business Rent

W
• WEA Accountants &
 Adviseurs Zierikzee
• Woninginrichting-AANHUIS.nl

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

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge

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

PRESENTATIEAVOND 2018
AUTOMOTIONS GOES
FOTO JAN DE CARPENTIER - LIMIT FOTOGRAFIE

BUSINESSCLUB
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Een getalenteerde jeugdkeeper, 
uitgenodigd voor de regionale 
selectie, dromend over een kans bĳ 
een profclub. Mooi toch?
Maar het loopt allemaal anders; 
op zĳn brommer wordt hĳ aange-
reden door een auto. Gevolg: twee 
tenen verbrĳzeld. Weg droom van 
een loopbaan als profvoetballer. 
Vergeet het maar!

Start van bedrĳf
Hĳ begon mensen, die problemen 
hadden met hun computer te helpen. 
Op dit moment is Lionel Peet direc-
teur van Peet ICT. Zes jaar geleden 
begon hĳ het bedrĳf en nu heeft hĳ 
12 werknemers in dienst. Zĳn bedrĳf 
is gevestigd in Kamperland waar hĳ 
een groot deel van het imposante 
vroegere Rabobankgebouw gebruikt.
Lionel: “Voor een vast bedrag per 
maand en per apparaat nemen we 
de klant alle zorg uit handen. We 
doen alles; vanaf het advies aan het 
begin, de levering van de apparatuur 

tot het beheer, het onderhoud en 
de beveiliging. Het systeem kan zelf 
storingen ontdekken en die oplos-
sen. We spreken dan van Managed 
Services. Zo kunnen we op dat gebied 
de klanten helemaal ontzorgen.”

Beste kwaliteit
Lionel vindt dat hĳ in Kamperland 
prima zit. “We zitten vanaf hier zo 
op Walcheren en Zuid-Beveland waar 
we heel veel klanten hebben vooral 
in het midden- en klein bedrĳf. En we 
hebben ook klanten bĳ de overheid, 
zoals de gemeente Noord-Beveland. 
Ons werkgebied is eigenlĳk heel 
Zuidwest Nederland. Onze medewer-
kers zĳn gecertificeerde specialisten. 
Het is echter wel moeilĳk om aan 
goed en gekwalificeerd personeel 
te komen. Verder werken we alleen 
met A-merken. We willen de beste 
kwaliteit leveren. Onze printers zĳn 
van het topmerk Triumph-Adler en 
zĳn scherp geprĳsd.”

Adri de Bruine

Elk nadeel...

Businessclub
Peet ICT is al een aantal jaren lid van 
de BusinessClub Kloetinge (BCK). Het 
bedrĳf telt heel wat leden van de 
businessclub onder zĳn klanten zoals 
WEA, Bouwbedrĳf Rĳk, De Bruine Hy-
potheken en Pensioenen en Drukkerĳ 
Zeeland. Het bedrĳf is ook duidelĳk 
aanwezig op het Wesselopark met 
een aantal reclameborden tegenover 
de tribune.

heeft zijn voordeel!
Lionel: “Als mĳ dat ongeluk niet 
was overkomen had ik dit bedrĳf 
niet gehad.” Zo zie je maar!

Lionel Peet (rechts) met medewerker 
verkoop Jarno Zweemer

Het zag er allemaal zo mooi uit!

Peet ICT B.V.
Noordstraat 1a
4493 AE Kamperland
E info@peetict.nl
T 0113-853695
peetict.nl
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Alles onder één dak

 Vloeren

 Raamdecoratie

 Gordijnen

 Maatkasten

 Shutters

 Vloerverwarming

 Behang & sauswerk

 Styliste service

Alles onder één dak

 Vloeren

 Raamdecoratie

 Gordijnen

 Maatkasten

 Shutters

 Vloerverwarming

 Behang & sauswerk

 Styliste service
Dirk Dronkersweg 3a

4462GA Goes
0113-567796

Alles onder één dak

 Vloeren

 Raamdecoratie

 Gordijnen

 Maatkasten

 Shutters

 Vloerverwarming

 Behang & sauswerk

 Styliste service
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Fakkels, rookpotten en confetti 
worden uit de kast gehaald als 
de Kloetinge Fanatics weer eens 
uitpakken bĳ één van de wedstrĳ-
den van ons eerste elftal. Deze 
sfeerverhogende momenten zĳn 
een terugkerend beeld.

Melvin de Bruine is één van de 
fanatieke aanhangers. “Zelf voetbal ik 
nog maar het wordt steeds moeilĳker 
om het voetballen en supporteren te 
combineren. Doordat we zelf steeds 
later voetballen, wordt het voor ons 
vaak lastiger om mee te gaan met 
uitwedstrĳden van het eerste. Maar 
als wĳ zelf een vrĳe zaterdag hebben, 
staan we langs de lĳn.” Enkele van 
zĳn vrienden kunnen zich wel vinden 
in de gedachte van Melvin. “Als de 
spelers en begeleiding ons na afloop 
van een wedstrĳd bedanken voor de 
steun dan doet ons dat uiteraard ook 
goed. Ze waarderen wat we doen.”

Feestje
Iedere wedstrĳd pakken ze uit. Ze 
betreuren het overigens dat er ook bĳ 
amateurwedstrĳden geen vuurwerk 
meer mag worden afgestoken. 

MELVIN
DE BRUINE
‘Spelers en begeleiding waarderen wat we doen’

De sfeermakers laten zich voor elke wedstrĳd weer gelden

“We blĳven zoeken naar sfeerverhogende activiteiten. Daar ligt voor ons een 
uitdaging. We hebben onderling veel lol en beschikken over een mooi suppor-
tershome.” In dat supportershome wordt menig idee uitgewerkt. De groep is 
voortdurend in beweging. In Joep Zoeteweĳ hebben ze iemand waarop ze altĳd 
terug kunnen vallen als het om plannen of de uitvoering daarvan gaat. “We 
proberen er eigenlĳk altĳd wel een feestje van te maken.”

Rad van Avontuur
De inspanningen van de Kloetinge Fanatics (Jong Fanatics en Kloetinge Fanatics 
zĳn nu één!) gaan overigens verder. In het clubhuis verlenen ze hand- en span-
diensten en tegenwoordig verkopen ze ook lootjes bĳ het Rad van Avontuur, na 
afloop van thuiswedstrĳden van Kloetinge 1. Een jonge groep enthousiastelingen 
waar we als club nog veel plezier aan gaan beleven.
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FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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Lolletje
Rutger speelt, na een zware achilles-
peesblessure, dit seizoen in Kloetinge 
7. “Ik speel nog wel met een enkel-
brace maar het is heerlĳk weer te 
kunnen voetballen. In het veld komt 
mĳn spelinzicht me goed van pas. 
Je moet ook je verantwoordelĳkheid 
nemen binnen een team en dat gaat 

me prima af. Wat dat betreft ben ik 
wel een echte teamspeler. Bĳ ons in 
het zevende is de sfeer echt relaxed 
en een lolletje op zĳn tĳd moet kun-
nen. Spelen in het zevende betekent 
dat het kan het vriezen maar ook kan 
dooien. De ene week 7-0 winnen en 
de andere week 8-2 verliezen.”

EMIEL,
RUTGER &
MAURITS
DE WAAL

De kunst van combineren

Wielrenner
Vader Emiel is van huis uit wielrenner. 
Tussen zĳn tiende en twee en twintig-
ste fietste hĳ voor Theo Middelkamp. 
Patrick Tolhoek was één van zĳn ge-
neratiegenoten. Na enig speurwerk in 
de regionale kranten stuitten we nog 
op een mooie prestatie uit Emiel’s 
wielercarrière. Vierde plaats in het 
eindklassement voor nieuwelingen in 
de Omloop van de Braakman in april 
1980. “Nee, ik ben geen broodrenner 

geworden. Wielrennen is overigens 
nog wel steeds mĳn hobby.
Nadeel is dat het een individuele 
sport is. Bĳ het wielrennen heb je 
geen clubhuis of kantine en dat vind 

Beide zonen:
Maurits (links) en Rutger (rechts)
met aan de andere kant  vader Emiel

‘Bij het wielrennen heb 
je geen clubhuis of 
kantine en dat vind ik 
wel iets toevoegen’

De sfeer is ontspannen en op het kantoor van EDW Autolease heerst rust. 
Kenmerkend voor vader en zoon De Waal. Rutger: “We zĳn als leasebedrĳf een 
dienstverlenend bedrĳf met vĳf vestigingen in het land. Advies voor leasing en 
financiering is onze Core business. We brengen contracten onder bĳ banken en 
leasemaatschappĳen. In feite zĳn we tussenpersoon. EDW Autolease opereert 
alleen op de zakelĳke markt, waar financieren de laatste jaren gemeengoed 
is geworden. Het nauwe contact met ondernemers uit verschillende branches 
spreekt ons enorm aan. We komen voor alles uit de stoel, niet alleen het 
exclusieve segment of nieuwe auto’s. Natuurlĳk is het leuk een keer een Rolls 
Royce van een half miljoen onder te brengen maar ook voor een tweedehands 
bestelauto leveren we dezelfde service. De klant staat bĳ ons centraal.” Emiel 
knikt instemmend om er vervolgens aan toe te voegen. “Mensen waarderen het 
enorm dat we persoonlĳk contact hebben.”
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EMIEL,
RUTGER &
MAURITS
DE WAAL

Ze kunnen alles tegen elkaar zeggen. Vader Emiel (54) 

en zoon Rutger (26) de Waal. Emiel is eigenaar van EDW 

Autolease waarvan Rutger vijf jaar geleden compagnon 

is geworden. Emiel: “Eigenlijk heb ik twee petten op. 

Overdag ben ik Emiel en ’s avonds ben ik Pa.” 

De kunst van combineren

ik toch wel iets toevoegen.” Ondanks 
dat het voetballen niet in de genen 
van Emiel voorkomt is hĳ een regel-
matige bezoeker van het Wesselo-
park. Langs de lĳn bĳ zoon Rutger. 
Emiel: “Dat levert geen uitgebreide 
analyses op hoor. Ik heb er geen 
verstand van en ik kan mĳn emoties 
in de regel goed de baas.”

Maatschappelĳk
Maar ook het eerste elftal lokt hem 
regelmatig naar ons sportpark. “Ik 
sta dan meestal met een groepje op 
dat walletje tussen de bomen en voor 
me staan dan achter de reclamebor-
den schreeuwende en meelevende 
supporters. Dat fanatisme vind ik 
wel mooi. Iedere beslissing van een 
scheidsrechter of grensrechter wordt 
van commentaar voorzien.” Bezoek 
aan het Wesselopark betekent voor 
Rutger en Emiel automatisch dat het 

sponsorhome met een bezoek wordt 
vereerd. EDW Autolease is lid van de 
BusinessClub Kloetinge en bordspon-
sor en draagt hiermee onze vereni-
ging een warm hart toe. Emiel: “Als 
bedrĳf vervullen we ook een sociaal 
maatschappelĳke rol. Als vereniging 
kan je zodoende bepaalde projecten 
realiseren met de sponsorbĳdragen. 
Netwerken binnen deze vereniging is 
ideaal om door te verwĳzen. Het mes 
snĳdt zodoende aan twee kanten. De 
voetbalvereniging Kloetinge staat 
bekend om haar loyaliteit. Net als de 
Zeeuwen. Ook in de Randstad heeft 
de club een goeie naam opgebouwd 
in de loop der jaren. Dat hoor ik 
onderweg regelmatig van klanten die 
daar wonen. Joep Zoeteweĳ heeft ons 
ervan overtuigd aan te sluiten bĳ de 
Businessclub. Dat is een goeie keus 
geweest.”

Route
Emiel en Rutger zĳn trots op de 
groei die hun bedrĳf doormaakt. 
Zestien jaar geleden is Emiel met 
EDW Autolease gestart. Naast auto’s 
stellen ze leaseovereenkomsten op 
voor machines, motors, landbouw-
voertuigen of food-trucks. Rutger: 
“De leasemarkt is groot geworden 
maar wĳ blĳven toch ‘van binnen’ 
wel echte automannen. Discipline en 
afspraken nakomen zĳn kernwoorden 
binnen ons bedrĳf. Net als in de 
voetballerĳ moet je er veel voor doen 
om iets te bereiken. Daarom vind 
ik het zo knap wat Virgil van Dĳk 
(Liverpool en Oranje) als voetballer 
nu presteert. Als je de route ziet die 
hĳ bewandeld heeft. Daar heb ik 
bewondering voor.”

Maurits
Het slot is voor Emiel. “Ik vind het 
leuk om samen met mĳn zoons iets 
moois neer te zetten en te zien dat 
er continuïteit in ons bedrĳf zit. Het 
blĳft toch je ‘kindje’.” Met zoons 
bedoelt Emiel naast Rutger ook 
Maurits (22). Hĳ is sinds kort in dienst 
bĳ zĳn vader en broer. Emiel: “En wat 
voor Rutger geldt, dat geldt ook voor 
Maurits. Overdag Emiel en ’s avonds 
Pa.” 

‘Afspraken nakomen, 
net als binnen een
voetbalelftal’

Vaders en zonen
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Marĳn: “Toen ik de keuze had 
gemaakt om bĳ Kloetinge te komen 
voetballen, heb ik aan Dirk Rooze 
gevraagd of ik een jeugdteam kon 
gaan trainen. Ik ben al trainer bĳ 
Skills & Control, de voetbalschool 
waar onder andere Giovanni Siereveld 
manager is. Dat is ook erg leuk om 
te doen maar je werkt helaas niet 
naar een wedstrĳd toe. Het is alleen 
trainen. Ik wilde met een team ook 
iets bereiken, wedstrĳden winnen, 
vandaar.
Zo ben ik bĳ JO15-1 terecht gekomen. 
Marcel Kole is daar de hoofdtrainer 
en ik ben samen met Roy Mulder 

zĳn assistent. De jeugd steunt ons altĳd op zaterdagmiddag, met de Kloetinge 
Fanatics. Daarom vind ik het ook leuk om iets voor die jeugd terug te doen.” 

Graag met kinderen werken
Marĳn heeft het er maar druk mee, met voetbal: hĳ traint 3x per week met het 
1e elftal, traint 1 of 2 x per week de JO15-1, heeft op zaterdag de wedstrĳden en 
is op vrĳdagavond en zondagmorgen in de weer met Skills & Control. Marĳn: 
“Haha, ja dat is best druk maar ik ben elke woensdagavond thuis!”
Dat lĳkt mĳ maar goed ook want Marĳn vertelt dat hĳ net is gaan samenwonen 
met zĳn vriendin. Op zĳn 21e heeft hĳ dan eindelĳk het mooie Biggekerke 
verlaten en woont nu in een appartement in Middelburg. Overdag is hĳ 
student. “Ik doe de PABO op de HZ in Vlissingen. In mĳn dagelĳks werk wil ik 
ook graag kinderen iets leren! Ik deed eerst Commerciële Economie maar ik 
merkte dat dat toch niet echt bĳ mĳ paste. Vandaar dat ik toen de overstap 
heb gemaakt naar de PABO.”

‘Ik ben elke woensdagavond vrij!’

Marĳn Wĳkhuĳs, sinds dit seizoen 
speler van ons vlaggenschip, heeft 
iets gemeen met zĳn teamgenoten 
Roy Mulder, Nando Pĳnenburg, Timo 
Jansen en Lional Fitsch: zĳ trainen 
allen de jeugd van vv Kloetinge. 

MARIJN
WIJKHUIJS

Bas Schuitert
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Tussen de Tukkers
Eigenlĳk had Marĳn zĳn geboortedorp 
al eerder verlaten, want hĳ 
heeft een tĳdje bĳ FC Twente in 
de jeugdopleiding gespeeld en 
woonde toen natuurlĳk tussen de 
Tukkers. Marĳn begon in de jeugd 
bĳ De Meeuwen en via JVOZ en FC 
Twente kwam hĳ bĳ FC Dordrecht 
terecht. “Daar heb ik één Jupiler 
League-wedstrĳd gespeeld, uit 
tegen Volendam. Maar mĳn mooiste 
herinnering is een benefietwedstrĳd 

‘Een benefietwed-
strijd voor het Sofia 
Kinderziekenhuis in 
de Kuip voor 30.000 
mensen’

Marĳn assisteert Marcel Kole bĳ de JO15-1

Ook Roy Mulder (foto), Timo Jansen, Nando Pĳnenburg en Lionel Fitsch zĳn bĳ onze 
jeugd betrokken
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voor het Sofia Kinderziekenhuis in de 
Kuip tegen Feyenoord. Daar heb ik 
voor 30.000 mensen mogen spelen 
en dat vergeet ik echt nooit meer!”

Genieten
Na FC Dordrecht maakte Marĳn 
de overstap naar Hoek en sinds 
dit jaar loopt hĳ dus rond op 
het Wesselopark. Marĳn ziet 
grote verschillen tussen de twee 
verenigingen: “Bĳ Hoek draait echt 
alles om het eerste elftal, de rest 
hangt er maar een beetje bĳ. Hier 
is dat echt anders. Je merkt dat het 
voor elk elftal goed geregeld is. 
Waarschĳnlĳk daardoor kan de jeugd 
hier op zo’n hoog niveau voetballen. 
Ik sta soms echt te genieten als ik de 
jongens van JO15-1 zie spelen.” 
Maar het verschil zit hem niet alleen 
in het niveau van de jeugdteams, stelt 
Marĳn: “Vanaf dag 1 lĳkt iedereen 
hier mĳ te kennen, mensen tonen 
echt interesse. Het is een hartelĳke 
vereniging. 
Ik vind de ambitie die Kloetinge 
uitstraalt ook mooi. We móeten 
gewoon promoveren dit jaar! Nog 
mooier is de wens om hogerop te 
komen door het inpassen van eigen 
jeugd. Het vormen van een Jong 

Kloetinge team is daar een mooi 
voorbeeld van. Daarmee straal 
je uit dat je de jeugd wilt laten 
doorstromen, ook al zĳn er dit jaar 
samen met mĳ nog best veel jongens 
van buitenaf gekomen!”

Heel erg leuk om te doen
Juist omdat de jeugd door moet gaan 
stromen vindt Marĳn dat spelers van 
de eerste selectie ook als jeugdtrainer 
in de club aan het werk zouden 
moeten gaan: “Ik begrĳp best dat niet 
iedereen zin heeft om nog twee keer 
in de week extra op het veld te staan. 
Maar je kan ook eens een gasttraining 
of een clinic geven. Ik weet zeker 
dat de jeugd dat leuk vindt. Mooi 
toch dat Timo Jansen al jaren met 
hetzelfde team aan de slag is, Nando 
de jeugdkeepertjes onder handen 
neemt en dat Lionel de meisjes 
traint? Daar moeten we het met de 
rest van de groep nog maar eens over 
hebben! En het is toch ook gewoon 
heel erg leuk om te doen!?”

‘Je kan ook eens een 
gasttraining of een 
clinic geven’
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Een peesblessure kan erg vervelend 
zĳn. Het herstel gaat vaak erg 
langzaam en het beloop kan erg 
grillig zĳn. Dit heeft o.a. te maken 
met het feit dat pezen slecht 
doorbloed zĳn. De belasting (het 
sporten) kan vaak nog wel doorgaan, 
omdat de pĳn vaak tĳdens bewegen 
minder wordt en daarna pas weer 
heviger wordt.
Het is dan ook moeilĳk in te 
schatten wanneer je rust moet 
nemen of juist door moet gaan. 
Een vervelende blessure dus! Enkele 
veel voorkomende voorbeelden bĳ 
voetballers zĳn; achillespeesklachten, 
kniepeesklachten, maar ook 
hamstring- en liesklachten. 

Echo-onderzoek
Bĳ ons in de praktĳk onderzoeken wĳ 
dit soort klachten met behulp van 
echografie. Op deze manier kunnen 
we de kwaliteit van de pees in kaart 
brengen. Is de pees bĳvoorbeeld 
verdikt, verzwakt, ingescheurd etc. 
Allemaal heel belangrĳk om een 
goed advies te kunnen geven en een 
inschatting te maken van wanneer jĳ 
weer het veld op kan!

Pijnlijke Pezen?

AUW! Shockwave helpt!

De behandeling
Shockwave is een nieuwe therapievorm, waarbĳ er met een ‘behandelpistool’ 
drukgolven de pees in worden ‘gestuurd’. Het is in veel gevallen e¤ectief bĳ het 
verminderen van de pĳn, verbeteren van de doorbloeding en het activeren van het 
herstel. Het versnelt dus je genezing, waardoor je weer sneller het veld op kan! 
Gerichte oefeningen bĳ de (sport)fysiotherapeut zĳn hierin ook erg belangrĳk, 
omdat die de kracht van je (herstelde) pees beïnvloeden.

Pĳn weg en dan?
Verder is het natuurlĳk belangrĳk te achterhalen waarom je deze klachten 
gekregen hebt. Onze (sport)fysiotherapeuten zoeken dit graag samen met jou uit!

Fysiotherapie de Clavers
Bĳ ons werken gespecialiseerde fysiotherapeuten die bedreven zĳn in echografie, 
shockwave en sportfysiotherapie om jou optimaal van je klachten af te helpen!

Wĳ staan voor je klaar
Twĳfel je of je een blessure hebt, 
kom langs bĳ ons sportspreekuur 
iedere dinsdag van 19.30 tot 20.00 
in de kleedkamer van het eerste of 
bel/ mail ons gerust! 

Fysiotherapie de Clavers
T: 0113-215802
M: info@clavers.nl
W: www.clavers.nl
Facebook Clavers

Fysiotherapeute Yvonne Zwartbol van de Clavers voert tĳdens het wekelĳkse spreekuur enkele testen uit bĳ Rick de Vos van Jong Kloetinge.
Yvonne is naast fysiotherapeute ook master kinderfysiotherapie.
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Vroeg uit de veren
Op het veld zĳn de trainer en ouders 
van JO8-1 ’s morgens om 08.15 uur druk 
in de weer met de warming-up. Ralph 
van de Berg is één van die ouders. 
Zĳn zoon Guus is nieuw in het team. 
Ralph: “Dit team bestond al toen Guus 
erbĳ kwam. Het is mooi om te zien 
dat Guus goed is opgevangen. Tĳdens 
de afgelopen vakantie heeft hĳ veel 
met zĳn oudere broer Dook (JO17-1) 
gevoetbald en dat kun je eigenlĳk nu 
al terugzien.” Of vader Ralph toen ook 
een balletje getrapt heeft wordt niet 
vermeld maar het gemak waarmee hĳ 
tĳdens ons gesprek een bal controleert 

zou hier weleens op kunnen duiden. 
Voetballende kinderen op zaterdag-
morgen betekent vroeg uit de veren. 
Ralph: “We zaten om 07.00 uur aan 
het ontbĳt en Guus had er toen al heel 
veel zin in. Hĳ kon niet wachten.”

Nutella
Bĳ teamgenootje Liam Greeve was 
het al niet anders. Moeder Sabrina: 
“Liam was al om 06.15 uur wakker. 
Die staat dan echt al te popelen. 
Ik neem dan eerst een lekker bakje 
ko´e. Liam eet voor de wedstrĳd twee 
boterhammen met Nutella. Hĳ zegt 
dat hĳ daar heel sterk van wordt.” De 

wedstrĳd begint en uiteraard gaat alle 
aandacht vanachter de afrastering 
naar de hoofdrolspelers op het veld. 
Onder een stralende zon slaan ze de 
verrichtingen van hun oogappeltjes 
gade. De sfeer is ontspannen en de 
aanmoedigingen van de ouders zĳn 
doorgaans positief. Af en toe verraadt 
een diepe zucht de teleurstelling van 
een vergeefse doelpoging of verkeerde 
pass. Ouders zĳn opgewekt. Sabrina: 
“Liam roept altĳd eerst dat ze goed 
moeten verdedigen. Hĳ is een echte 
regelaar. We leren hem dat je er in een 
team voor elkaar moet zĳn. Mĳn man 
Virgil heeft altĳd getennist en daar 
ben je altĳd op jezelf aangewezen. Hĳ 
heeft nog tegen Roger Federer en Juan 
Martin Del Potro gespeeld.” 

Kenner
Eén van de vaders is erg geconcen-
treerd in zĳn kĳkgedrag. We vermoe-
den het oog van een kenner. We 
krĳgen al snel de bevestiging. Anco van 
der Linde heeft ook recht van spreken. 
Met 240 goals, gemaakt bĳ DFS (nu 
FC de Westhoek), staat hĳ in de top 
tien van de Zeeuwse topscorerslĳst 
aller tĳden. “Ik merk wel dat je niet te 

Montere
ouders heb ben geen last van een ochtendhumeur

Wekker in de huizen van JO8-1 spelertjes gaat zaterdagmorgen vroeg af

Auto’s rĳden af en aan. Het parkeerterrein barst weer uit 
zĳn voegen. Het Noordeinde heeft meer weg van parkeer-
stroken dan van een doorgaande weg. De fietsenstalling 
loopt vol. Zaterdagmorgen vroeg op het Wesselopark van 
onze club. Ouders assisteren in de kleedkamers bĳ het 
omkleden van de pupillen. Het veterstrikdiploma is nog niet 
in ieders bezit dus is een helpende hand meer dan welkom. 
Een enkele pupil zit gespannen op de schoot van pa of ma. 
In afwachting van de wedstrĳd die komt.

Ouders langs de lijn

Anne Sophie concentreert zich volledig op de bal.
En het loont, want het volgende moment pakt ze de 
penalty.

‘s Middags zĳn ook de ouders van JO8-2 aanwezig wanneer beide teams ‘team van de week’ zĳn
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Montere
ouders heb ben geen last van een ochtendhumeur

kritisch kan zĳn. Je bent snel geneigd 
om als volwassene in het kind te den-
ken en daar moet je voor oppassen.” 
De aandacht van Anco vraagt ook 
opperste concentratie, want behalve 
zoon Rafael speelt ook dochter Anne 
Sophie in het team. Moeder Willeke 
is duidelĳk in haar analyse. “Rafael 
heeft het talent van zĳn vader.” Daar 
blĳkt geen woord van gelogen. Tĳdens 
zĳn wisselbeurt merkt Rafael op dat 
hĳ gaat scoren zodra hĳ in het veld 
staat. Even later is de theorie omgezet 
in de praktĳk. Een prima schot wordt 
bekroond met een doelpunt. Weer het 
bewĳs dat er geen appels onder een 
perenboom vallen. Zus Anne Sophie 
juicht het hardst van allemaal. Winfred 
Dingemanse, de vader van Jayden, 

raadpleegt regelmatig zĳn horloge. 
Hĳ zorgt ervoor dat iedereen per 
wedstrĳd evenveel speeltĳd krĳgt.

Favorieten
Jamih Schutte, Jayden Dingemanse, 
Florent Zymberi en Vince Vermeulen 
zĳn de andere spelertjes in het team 
van trainer Marko Zĳl. Natuurlĳk 
hebben ze allemaal hun favoriete 
voetballer. Moeder Jeanneke Schutte 
noemt ze in willekeurige volgorde. 
“Frenkie de Jong, Dusan Tadic en 
Cristiano Ronaldo. Dat zĳn toch niet 
de minsten. Ze hebben er op hun 
jonge leeftĳd al best goed kĳk op.”

Witte zakdoekjes
Ondanks het verlies heerst er positi-
visme onder trainer en ouders. “Geen 
witte zakdoekjes voor Marko”, lacht 
Ralph. Trainer Marko Zĳl is tevreden 
over wat hĳ heeft gezien. “Het plezier 
straalde er weer vanaf en het is goed 
te zien dat de spelers zich individueel 
ontwikkelen. Alleen verdedigend kan 
het nog wel iets beter. Maar daar gaan 
we volgende week weer mee aan de 
slag.”

Derde helft
Na het nemen van de strafschoppen 
trappen enkele ouders nog ontspan-

nen een balletje met hun kinderen. 
En dan op naar het clubhuis voor 
de derde helft. Een heel andere dan 
bĳ het seniorenvoetbal. Op één van 
de tafels wordt fruit uitgestald. De 
bananen en mandarĳnen vinden gretig 
aftrek. “Het fruit wordt door ons als 
ouders bĳ toerbeurt geregeld, hier 
zorgt de captain van de week voor.”, 
zo besluit moeder Willeke. Daarnaast 
wordt er een schema bĳgehouden wie 
er keept, wast en rĳdt.

Nog aandachtspunten voor de club?
“Ja”, klinkt het volmondig. “Een 
oplossing voor het parkeerprobleem 
op en rond het Wesselopark.” 

Opgewekt volgen de ouders van JO8-1 de verrichtingen van hun kinderen

Kansen zĳn er zeker, maar de tegenstander was
gewoon beter. Guus legt aan voor een schot.

Trainer Marko is tevreden over de prestatie
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T r o t s e  s p o n s o r  v a n  V V  K l o e t i n g e
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Jeugdig enthousiasme. Het straalt 
er vanaf bĳ de 55-plussers die zich 
op donderdagavond in één van de 
kleedkamers voorbereiden op hun 
training. De kicks worden onder 
gebonden en de acteurs staan 
even later te popelen om met de 
training te starten. De Walking 
Footballtraining wel te verstaan. 
Gerben Polderdĳk (oud-eerste 
elftalspeler van Kloetinge) is één van 
die spelers en hĳ schetst direct een 
duidelĳk beeld. “Je bent verkocht 
als je er eenmaal aan begint.” Zĳn 
teamgenoten knikken instemmend. 
“Het enthousiasme dat deze mannen 
voor het wandelvoetbal hebben 
werkt aanstekelĳk”, zo voegt trainer 
Marcel van Loo (64) toe.

Kei
Voor Peter Eversdĳk (68) is het al 
vĳfendertig jaar geleden dat hĳ in 
actie kwam op het voetbalveld. 
“Mĳn Quick voetbalschoenen heb ik 
altĳd nog bewaard en ze passen me 
nog steeds. Het is genieten onder 
elkaar maar het is wel jammer dat 
koppen en een sliding maken niet is 
toegestaan. Daar was ik vroeger een 
kei in.” 

Omschakelen
Wie denkt dat wandelvoetbal in 
de praktĳk makkelĳk uit te voeren 
is die heeft het mis. Kees Vos: “Je 

mag niet rennen en je kunt ook niemand diep sturen en daar moet je wel 
degelĳk aan wennen. Zĳn teamgenoot Paul de Gier vult hem aan. “Dat is wel 
even omschakelen als je dat veertig jaar wel hebt gedaan. Je hebt toch nog 
regelmatig de neiging om hard te rennen.” Berto de Marco vindt het prima dat 
je niet mag rennen bĳ walking football. Hĳ is tenslotte ook al 80 jaar.

Jong
Naast de mannen is ook Mariette Blaauwhof van de partĳ. “Vroeger speelde ik 
hockey maar omdat er geen walking hockey is vond ik dit een prima alternatief. 
Teamsport spreekt me enorm aan en het is goed voor sociale contacten.” 
Eenmaal op het veld onderwerpt trainer Van Loo zĳn ‘pupillen’ aan een 
pittige training. Na afloop gutst het zweet van de hoofden. Doornatte shirts 
en beslagen brillen verraden dat lĳf en leden flink zĳn getest. Tevredenheid 
overheerst echter. Het bewĳs is geleverd. Walking Football houdt je jong.

WALKING
FOOTBALL is helemaal in

‘Je bent verkocht als je er eenmaal aan begint’

De enthousiaste deelnemers, achter vlnr: Rens Griep, Hans van de Linde, Paul de Gier, 
Berto de Marco, Mariëtte Blaauwhof, Jaap Honingh. Voor: Gerben Polderdĳk, Peter 
Eversdĳk, Bert Bax, Kees Vos.
Rens Griep en Jaap Honingh hebben samen met Anouk Meĳer een werkgroep gevormd 
voor de totstandkoming van Walking Football.
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Camil Bosman zet een lekker warm bakkie ko±e voor m’n neus. Ik ben 
zojuist door de regen naar het Wesselopark gefietst voor een gesprek met 
de trainers en 4 speelsters van MO13-1. Buiten is het donker, binnen dampen 
de jassen. Het is zo’n echte november-voetbalmorgen, koud en nat. Meiden 
zĳn meer bikkels.

MO13
put vertrouwen uit verloren bekerfinale

Camil is sinds vorig seizoen samen 
met Peter Bot de trainer van dit 
vrolĳke meidenteam. Beiden hebben 
in een grĳs verleden zelf gevoetbald  
(Peter zelfs altĳd bĳ Kloetinge) en 
werden trainer omdat ze een zoon 
hebben die ging voetballen. Na een 
paar jaar switchten ze naar het team 
van hun dochters. Zĳ kunnen dus 
wel iets vertellen over de verschillen 
tussen jongens- en meidenvoetbal:
Camil: “Meiden zĳn meer bikkels!” 

Peter: “Meiden zĳn veel socialer 
maar ook sneller hun concentratie 
kwĳt.” Camil: “Waar ik erg aan moest 
wennen was het plassen tĳdens de 
training. Jongens zĳn zo weer terug, 
meiden gaan groepsgewĳs en hebben 
er tien minuten voor nodig!” Beiden: 
“Maar het is vooral veel gezelliger bĳ 
de meiden!”
Peter vertelt dat hĳ erg kan genieten 
van hun enthousiasme. “De meiden 
gaan heel leuk met elkaar om en 
hebben nooit mot met elkaar. Daarbĳ 
zĳn ze erg leergierig.” Camil vult 
gelĳk aan: ”Een mooi voorbeeld 
daarvan is Joëlle. Die kwam er vorig 
jaar bĳ en wist bĳ wĳze van spreken 
nauwelĳks wat een bal was. Nu is 
ze onze rots in de branding in de 

verdediging.”
De trainers zĳn blĳ met de status 
die het meidenvoetbal inmiddels 
inneemt in onze vereniging. Peter: 
“Het aantal meidenteams groeit snel. 
Hierdoor ontstaan organisatorische 
problemen maar we merken dat de 
vereniging bezig is om dit aan te 
pakken.”

Poortjetikkertje
Dan is het tĳd om de meiden zelf 
eens aan het woord te laten. Sophie 
Kole, Joëlle Filius, Merel Bot en 
Lindy Bosman zĳn aangeschoven. 
Het gesprek begint wat stroef, maar 
zodra de trainers ons alleen hebben 
gelaten komt de spraakwaterval 
aardig op gang!
In het begin weten ze eigenlĳk niet 
waarom ze op voetbal zitten. Even 
later weten ze wel wat ze er zo leuk 
aan vinden: partĳtje en op doel 
schieten!
Lindy: “De trainers geven veel 

‘We hebben 
nooit mot 
met elkaar’

‘Meiden gaan 
groepsgewijs en 
hebben er 10 minu-
ten voor nodig’

Bas Schuitert

De voetbalvriendinnen Joëlle, Lindy en Merel
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put vertrouwen uit verloren bekerfinale

verschillende oefeningen en daardoor 
heb je er meer plezier in. Soms doen 
we conditietraining en omdat het 
een leuke oefening is doe je dan extra 
je best!” Merel vult daar direct op 
aan: “Poortje-tikkertje is leuk! Dat is 
conditietraining maar we moeten dan 
vaak veel lachen!” Joëlle zegt dat ze 
het meeste leert van de partĳtjes: 
“Soms krĳg je dan speciale opdrach-
ten, zoals eerst overspelen naar de 
trainers voordat je mag scoren. Zo 
leer je overspelen en het veld breed 
houden.”
Sophie vindt weer heel andere 
oefeningen leuk maar zĳ is dan ook 
de keepster. “Ik leer het meest van 
het doelschieten. Daarbĳ krĳg ik ook 
goeie tips van de trainers zoals: Ga 
wat verder voor je doel staan, dan 
wordt het voor de spits moelĳker! Of: 
Loop je doel uit naar de spits zodat ze 
schrikt!”
Dat Sophie veel talent heeft bleek vo-
rig seizoen wel toen ze werd gevraagd 
voor selectietrainingen bĳ de KNVB. 
Dat is natuurlĳk echt iets om trots op 
te zĳn!

Partypoppers
Vorig seizoen hebben de meiden 
ook heel goed gepresteerd in het 
bekertoernooi. Helaas werd de finale 
verloren maar die wedstrĳd, en zeker 
ook de halve finale tegen Dubbeldam, 
waren fantastische wedstrĳden. Merel: 
“Ondanks dat we de finale verloren, 
hebben we toch feest gevierd in de 

kleedkamer!” “Ja met partypoppers en 
buikschuiven onder de douche!”, vult 
Joëlle aan. Sophie: “Toen hebben we 
best veel rommel achtergelaten in de 
kleedkamer maar na zo’n finale mag 
dat wel een keer!” Lindy: “Die wed-
strĳden hebben ons veel vertrouwen 
gegeven. We zĳn er een beter team 
door geworden. Ik ben daar echt trots 
op!”

Snel geïrriteerd
Valt er eigenlĳk ook nog iets te 
verbeteren in jullie team? Op deze 
vraag weten de meiden wel een 

antwoord: “De trainers gillen teveel! 
Ze moeten niet zo snel geïrriteerd 
raken als we even staan te kletsen!” 
Maar de meiden zĳn toch best wel 
tevreden over Peter en Camil. Lindy 
vindt dat ze veel leuke oefeningen 
doen en dat je het resultaat daarvan 
in de wedstrĳden terug kan zien. “Dat 
komt door de herhalingen.”

Het gesprek zit er op. Kwam ik nog 
aan in de regen, nu schĳnt te zon. Het 
weer is, net als mĳn humeur, behoor-
lĳk verbeterd. Dat is wat meidenvoet-
bal met je kan doen! 

Partypoppers en
buikschuivers

‘We zijn een beter team geworden. 
Ik ben daar echt trots op’

Achter (vlnr): Peter Bot, Meg, Ilse, Alicia, Joëlle, Lindy, Tessa-Zoë, Camil Bosman
Voor: Renske, Lieke, Nova, Meike, Manou, Merel 

Renske kapt haar tegenstandster uit
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Plieger Goes, 
hét adres voor uw 
nieuwe keuken!
Zoveel mensen, zoveel wensen. In onze toonzaal
in Goes ziet u keukens in allerlei stijlen en afme-
tingen, voorzien van de laatste technologieën
op het gebied van keukenapparatuur, -bladen
en -verlichting. Zij dienen als inspiratie voor uw
nieuwe keuken. Wat vindt u belangrijk? Wat past
in uw huis? Welke apparatuur? Samen met een
van onze adviseurs worden uw wensen en 
mogelijkheden in kaart gebracht wat resulteert 
in een speciaal voor u ontworpen keuken. De 
keuken van uw dromen! 

Nansenbaan 15 4462 GR Goes  0 113 246 465■■■■ 
KAEFER Nederland B.V. & KAEFER België N.V. = KREFER 

> Isolatiewerken

> Steigerbouw

> Tracing

Wĳ duimen op het allerhoogste niveau voor een veilig
en succesvol voetbalseizoen voor vv Kloetinge!!
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Hé ‘Lange’ leef je nog
Het begint eigenlĳk als ik naar het 
Noordeinde fiets. Rinus Dieleman 
en Eljo Maat begroeten me met 
een hallo en goedemiddag als ze de 
auto’s een plaatsje geven op het erf 
van boer Kees Meulenberg. John Kole 
doet dat bĳ de parkeerplaats van het 
Wesselopark. Lonny en Els weten ook 
wel dat ik mĳn clubpas niet hoef te 
tonen aan de kassa bĳ de ingang en 
wensen me een fĳne wedstrĳd. Voor 
de kantine gaan de handjes omhoog 
van de vaste bezoekers aldaar, schudt 
Joep me in het voorbĳgaan de hand 

FO
TO

 JO
EP

 Z
O

ET
EW

EĲ

Wim Sturm

Langs de zijlijn

Zaken gaan voor het meisje, maar 
de laatste periode komt het meisje 
wel erg veel aandacht tekort.
Weekenddiensten houden in dat 
je niet ieder weekend je liefde kan 
bezoeken en dagen vooraf had ik 
me dan ook op onze ontmoeting 
verheugd. Tegen LRC thuis kon ik 
erbĳ zĳn.

1-2tje

en als ik mĳn plekje aan de zĳkant van het veld opzoek volgen de schouder-
klopjes. Hé ‘lange’ leef je ook nog. Ik verklaar mĳn afwezigheid de afgelopen 
weken maar al snel zit ik in de wedstrĳd.

Fris en aanvallend voetbal
We spelen leuk, fris en aanvallend voetbal in een hoog tempo en ik ben blĳ 
verrast door het getoonde spel. Veel druk op de bal en indien het kan wordt er 
naar voren gevoetbald. Er lopen nog al wat nieuwe jongens rond en in de rust 
praat Adrie de Graaf, onze statisticus, me bĳ.
Ondanks dat we veel sterker zĳn dan de ploeg uit Leerdam blĳft het lang 1-0, 
maar de 2 invallers gooien vlak voor tĳd de wedstrĳd in het slot. Luuk van 
Vossen komt vrĳ op rechts en speelt de meegelopen Valentĳn van Keulen vrĳ, 
welke de bal in het doel kan lopen. 

Fantastische middag
Dit één tweetje herhaalt zich na ruim een uur in de kantine waar ik mĳn biertje 
goed laat smaken na deze overwinning. Beide heren doen hun vrĳwilligerswerk 
achter de bar. Van Vossen tapt, Van Keulen deelt de biertjes uit en rekent af.
Al deze vrĳwilligers hebben mĳ weer een fantastische middag bezorgd en 
bĳ het verlaten van het Wesselopark kĳk ik nog even naar de slogan op het 
supportershome.

‘Kloetinge draag je in je hart’.
Laat daar geen misverstand over bestaan. 

Luuk van Vossen en Alexander van Keulen zĳn ook 
na de wedstrĳd nog voor hun club in de weer

Laat daar geen misverstand over bestaan. 
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Het vertrouwde adres 
voor een onafhankelijk 
en deskundig advies.

Contactgegevens
Oostwal 103, 4461 JV Goes

T: (0113) 27 19 19
F: (0113) 27 19 20

HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

debruinehypotheken.nl
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Roompot Vakanties biedt voor elk wat wils. Van herfst- tot zomervakantie heeft

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

• Naar een riante bungalow, bosrijke 

camping, familievilla of hotel aan de kust?

• Met het hele gezin, met vrienden of familie 

ontspannen en zwemmen.

• Laat de kinderen lol maken in de 

Koos Kids Club.

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

Roompot restaurant.

Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!

WAAR GAAT UW
VOLGENDE VAKANTIE NAARTOE?

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

WAAR GAAT UW
VOLGENDE VAKANTIE NAARTOE?

Roompot Vakanties biedt voor elk wat wils. Van herfst- tot zomervakantie heeft

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

roompot.nl of bel 088 - 0444999

•      Naar een riante bungalow, bosrijke

camping, familievilla of hotel aan de kust?

•       Met het hele gezin, met vrienden of familie

ontspannen en zwemmen.

•      Laat de kinderen lol maken in de

Koos Kids Club.

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

Roompot restaurant.

Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!




