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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwste editie van 
De Tweede Helft, het clubmagazine 
van onze vereniging. Juist nu, in 
een tĳd waarin het coronavirus 
ervoor zorgt dat het land deels 
platligt en vertrouwde zekerheden 
niet meer zo vanzelfsprekend zĳn, 
is het van groot belang dat dit 
clubmagazine weer verschĳnt.

Want laten we eerlĳk zĳn: wat enkele 
maanden geleden nog zo vanzelf-
sprekend was, is nu vervangen door 
andere omgangsvormen waaruit 
blĳkt dat de rol van een vereniging 
als de onze heel belangrĳk is. De 
kinderen tot en met 12 jaar mogen 
inmiddels weer trainen zonder de 
eis van 1,5 meter afstand, terwĳl de 
leden tot en met 18 jaar deze afstand 
wel in acht dienen te nemen. De 
onderhoudsploeg wil dolgraag weer 
aan de slag en de kantine ligt er 
verlaten bĳ, terwĳl daar voorheen de 
gezelligheid op zaterdagen gezocht 
werd... 

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Vertrouwde 
zekerheden
zijn niet meer 
vanzelfsprekend

Promotie
Inmiddels zĳn alle competities van dit seizoen beëindigd, zonder promoties 
en degradaties. Dat geeft aan de ene kant duidelĳkheid, maar levert aan de 
andere kant soms teleurstelling op. Het is geen geheim dat we graag met ons 
eerste elftal hadden gepromoveerd. Inmiddels is er een verzoek gedaan bĳ de 
KNVB om, daar waar mogelĳk, een opengevallen plaats in de hoofdklasse in te 
kunnen vullen. Begin juni zal hierover meer duidelĳkheid komen.

Onder-23 competitie
Het aankomende voetbalseizoen zullen wĳ als enige Zeeuwse voetbalvereni-
ging deelnemen aan de nieuw te vormen Onder-23 competitie. Een bewuste 
stap om de talentvolle spelers uit onze eigen jeugdopleiding samen met 
talentvolle spelers uit de regio zich verder te laten ontwikkelen in een competi-
tie met gerenommeerde amateurclubs.

Meidenvoetbal
Prestatief meidenvoetbal is ook een belangrĳk onderdeel voor het aankomende 
voetbalseizoen. Dit seizoen hebben wĳ deelgenomen aan het speciale ontwik-
kelingsprogramma van de KNVB. Door de inzet van diverse speelsters, trainers 
en de coördinator meiden- en damesvoetbal hebben we dit plan uitgerold voor 
verdere ontwikkeling van deze afdeling binnen onze vereniging. 

Jan-Kees de Bruine, voorzitter

Ik hoop dat we elkaar straks weer kunnen ontmoeten op het Wesselo-
park, waar voetbal weer hoofdzaak wordt. In de tussentĳd wens ik u en 
uw familie een goede gezondheid toe. Veel leesplezier toegewenst!
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Hoi vriend!
Als je met Robbie Simson door Goes of Kloe-
tinge fietst, wordt hĳ vaak gegroet. Meestal 
reageert hĳ met “Hoi Vriend!” Robbie: “Dan 
zit je altĳd goed!” En hĳ heeft veel vrienden. 
Hĳ is met zĳn gulle lach een markant figuur 
in de stad en op de sportvelden. Geen wonder, 
aangezien hĳ vrĳwilliger is bĳ drie voetbalver-
enigingen in Goes: GOES, Kloetinge, SSV’65 én 
leider van een zaalvoetbalteam. 

De vrijwilliger

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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Robbie werd 69 jaar geleden in 
Suriname geboren. Hĳ werkte in 
Vlissingen bĳ Pechiney als smelter, 
maar daarvoor werd hĳ afgekeurd 
wegens problemen met zĳn longen. 
De bedrĳfsarts had een andere baan 
voor hem, hĳ kon gaan werken in 
het bedrĳfsrestaurant. Robbie: “De 
keukenploeg van een man of acht 
serveerde tussen de 500 en 600 maal-
tĳden per dag. Voor dat werk heb ik 
ook een opleiding tot kok gevolgd op 
het Deltacollege in Middelburg.” 
Deze opleiding komt hem nu goed 
van pas als kantinemedewerker bĳ 
GOES. Of hĳ nu nog regelmatig 
kookt? ”Nee, zo nu en dan. Ik ga 
vaak eten bĳ Ter Weel. Het eten is er 
prima en niet duur. En ik hoef geen 
boodschappen te doen.”

Vroeg
“Ik sta elke morgen rond een uur 
of vĳf op. Op maandagmorgen 
ben ik om kwart over zes in het 
kleedgebouw van Kloetinge op het 
Wesselopark. Op vrĳdag begin ik 
een uurtje later. Als de rest van de 
schoonmaakploeg komt, heb ik de 
kleedlokalen al geveegd. Ik doe dat 
met plezier. We hebben een gezellige 
ploeg van een man of twaalf.” 

Consul
“Als het op zaterdag of zondag twĳ-
felachtig is of alle geplande wedstrĳ-
den door kunnen gaan vanwege de 
weersomstandigheden, fiets ik eerst 
naar het Wesselopark in Kloetinge, 

vervolgens naar SSV’65 en ten slotte 
ga ik dan naar GOES. Bĳ afgelastingen 
moet ik contact opnemen met de 
regioconsul.”

Scheidsrechter
“Ik fluit bĳna elke zaterdag wel een 
wedstrĳd. Meestal betreft dat het 
team waar mĳn kleinzoon in speelt 
(Kloetinge J015-2). Als dat team me 
niet nodig heeft, fluit ik een wedstrĳd 
bĳ SSV’65, GOES of Kloetinge. Het 
maakt me niet uit waar. Wie het eerst 
belt daar fluit ik. En als het nodig is, 
fluit ik nog een wedstrĳd extra.” 

Robbie is een scheidsrechter die veel 
overwicht heeft. Hĳ heeft zelden of 
nooit problemen. En dat hĳ de regels 
kent, blĳkt vaak in de discussies in de 
schoonmaakploeg over vermeende 
scheidsrechterlĳke dwalingen. Hĳ 
verdedigt dan met vuur zĳn colle-
ga-scheidsrechters.

Toernooien 
Robbie fluit niet alleen op zater-
dag. Je kunt altĳd een beroep op 
hem doen. Elk jaar fluit hĳ bĳ het 
schoolvoetbaltoernooi, op bedrĳven-
toernooien en bĳ het Jeugdkerstzaal-
voetbaltoernooi. Daar komt het weer 
heel goed uit, dat hĳ altĳd zo vroeg 
opstaat. Als de eerste wedstrĳden 
om 8 uur ’s morgens beginnen, is 

hĳ van de partĳ. Dat hĳ een echt 
ochtendmens is blĳkt uit het feit dat 
hĳ na 12 uur vrĳ wil zĳn. “Dan heb ik 
met zes ochtenden mĳn aandeel wel 
geleverd.”

De Schakel
Robbie woont in een mooi apparte-
ment op de vierde verdieping van De 
Schakel. Vanuit zĳn woonkamer heeft 
hĳ een mooi uitzicht over de omge-
ving. “Ik woon er prima. Ik heb het 
er naar mĳn zin.” Ook in De Schakel 
is hĳ een bekend persoon. Als er 
iets bĳzonders te doen is, is hĳ altĳd 
bereid om een handje te helpen. Ook 
is hĳ niet te beroerd om voor mede-
bewoners een boodschap te halen in 
de supermarkt of in de stad.
Een positief mens met veel humor en 
een gulle lach, vandaar dat sommi-
gen hem ‘Lachende Robbie’ noemen. 

Maar kom hem niet te na, want dan 
staat hĳ zĳn mannetje. Hĳ is een 
supervrĳwilliger, als scheidsrechter, in 
de schoonmaakploeg van Kloetinge, 
kantinemedewerker en begeleider van 
de scheidsrechters bĳ GOES én consul 
voor Kloetinge, GOES en SSV’65. 
Fanatieke supporters vragen wel eens 
aan hem: “Je bent toch vrĳwilliger 
van onze club, dan ga je toch geen 
vrĳwilligerswerk doen bĳ de concur-
rent?” Het antwoord is duidelĳk: “Ik 
bepaal zelf wel wat ik doe. Ik doe wat 
ik leuk vind, vriend!”

ROBBIE SIMSON

Een markant figuur
in de stad en op de sportvelden Adri de Bruine

‘Ik doe wat ik leuk vind’

Hij verdedigt dan
met vuur zijn collega-
scheidsrechters
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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

© 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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HANS de RIDDER
Avonturier ademt nog altijd voetbal

Hĳ praat nog honderduit en 
de lach op zĳn gezicht blĳft 

één van zĳn kenmerken. Hans 
de Ridder (72) geniet volop 

van het leven in Zuid-Afrika. 
De geboren Zaandammer was 

in de vorige eeuw twee seizoe-
nen (1975-1977) hoofdtrainer 

bĳ onze vereniging.

Hans herinnert zĳn verleden bĳ Kloetinge nog goed. “Ik had een prima band 
met mĳn spelers. Als trainer was ik in die tĳd altĳd wel erg zenuwachtig. Ner-
gens voor nodig. Ik kon ook best tekeer gaan. Kloetinge was een geweldige 
club en enorm gezellig. Ik herinner me nog de vele uren na de wedstrĳd in die 
oude kantine. Kloetinge volg ik nog steeds, maar dan via internet.”

Slow Hans
In 1969 kwam de toen 20-jarige Hans vanuit Hilversum naar Goes. In Hilversum 
kwam hĳ uit in de betaalde jeugd van de plaatselĳke FC. “We hadden een
goed elftal. Ik weet nog dat we tegen ploegen speelden waar Ruud Geels en 
Wietse Veenstra, twee ex-internationals, actief waren. Mĳn positie was vrĳe 
verdediger.”

Hans met echtgenote Dale

Hoe is het met...
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voordeed, verhuisde Hans in 2003 
naar Zuid-Afrika. 
“We hebben een prachtig huis weten 
te vinden. Johnny Kraaĳkamp sr. 
heeft er gewoond. Het huis ligt 
geweldig aan het strand van Noord-
hoek (Longbeach). We wonen in de 
West-Kaap met een geweldig mooi 
natuurgebied: Kaap de Goede Hoop. 
Pinguïns, apen, zebra’s, struisvogels 
en walvissen, je hebt het hier alle-
maal. En niet onbelangrĳk: vergeet de 
heerlĳke wĳnen niet. We zitten hier 
tenslotte vlakbĳ Stellenbosch.”

Scouting
Hans de Ridder kĳkt met heel veel 
plezier terug op zĳn actieve periode 
in de voetballerĳ. Als trainer, maar 
ook als scout en bestuurslid. Hĳ heeft 
er verschillende vriendschappen aan 
overgehouden. “Ik was bevriend met 
Bert Jacobs. Toen hĳ trainer was van 
FC Amsterdam heb ik twee jaar stage 
gelopen bĳ hem tĳdens mĳn CIOS-pe-
riode. Later werd Bert trainer van 
Roda JC. Met spelers als Dick Nannin-
ga, Theo de Jong, Jan Jongbloed en 
Pierre Vermeulen behaalde hĳ prima 
resultaten. Hĳ was mĳn grote voor-
beeld als trainer.

Hans: “We wonen in de West-Kaap met een geweldig 

mooi natuurgebied: Kaap de Goede Hoop. Pinguïns, 

apen, zebra’s, struisvogels en walvissen, je hebt het 

hier allemaal.”

1975 - krantenknipsel uit de PZC 

“M’n traptechniek en inzicht waren 
de sterke punten, maar ik was veel te 
langzaam. Dat heb ik ook ooit aan 
mĳn Zuid-Afrikaanse vrouw verteld. 
Kwamen we een keer in Utrecht in 
een sportzaak en zagen daar Quick 
voetbalschoenen. Ik zei tegen mĳn 
vrouw Dale: ‘Dat waren mĳn eerste 
voetbalschoenen’, waarna ze de ge-
vatte opmerking plaatste: Slow Hans 
on Quick Shoes!”

CIOS
Na met vlag en wimpel de CIOS-oplei-
ding (specialisatie voetbal) in Over-
veen te hebben afgerond, leek zĳn 
droom om betaald voetbaltrainer te 
worden niets in de weg te staan. “In 
militaire dienst constateerden artsen 

dat ik arthrosis had in beide knieën. 
Weg droom en geen voetbaltrainer. Ik 
heb me toen bekwaamd in het sport-
management.” 
Zeventien jaar lang was Hans in dienst 
bĳ de Gemeente Goes als sportamb-
tenaar. “Het binnenhalen van het 
CIOS (Centraal Instituut Opleiding 
Sportleiders) behoorde tot één van de 
successen uit die periode.”

Zuid-Afrika
Hans, vader van de dochters Masja en 
Kiki (allebei geboren in Goes), vertrok 
in 1986 naar Zwitserland. “In Zurich 
en St. Gallen heb ik een fantastische 
tĳd beleefd, wat ik nooit had willen 
missen.” Maar het avontuur bleef 
trekken. Toen de gelegenheid zich 

“Het binnenhalen van het 
CIOS behoorde tot één van 
de successen als sportamb-
tenaar van de Gemeente 
Goes”



In die tĳd was ik scout in het betaalde 
voetbal. Voor Roda JC deed ik altĳd 
de scouting in Zeeland. Ik heb Adrie 
Koster ontdekt en heb spelers als Erik 
Regtop en Edwin Vurens naar Zwit-
serland getransfereerd. Die scouting 
werd overigens mooi betaald.”

Kees Blomaard
Terugdenkend aan zĳn Zeeuwse 
periode valt automatisch de naam 
van Kees Blomaard. Kees haalde Hans 

de Ridder naar Kloetinge. “Sindsdien 
hadden we een mooie vriendschap. 
Het meest heb ik genoten van de 
soort ‘brutaliteit’ die hĳ bezat. Ik 
herinner me dat we een keer samen 
naar FC Bochum tegen Hamburger 
SV gingen. Daar was Ernst Happel 
trainer. Hĳ had net met Hamburger 
SV de Europacup 1 (1983) gewonnen. 
Kees sprak goed zĳn talen en stapte 
na afloop van de wedstrĳd onver-
schrokken op Happel af en begon 
heel interessant tegen hem te doen. 
Dat was Kees ten voeten uit.
In 2006 werd hier op Supersport de 
wedstrĳd Kloetinge-Australië uit-
gezonden. Ik had direct door dat 
Kees de contacten met Guus Hid-
dink (coach van Australië, red.) had 
gelegd.”

Ajax Cape Town
Hans geniet samen met zĳn vrouw 
Dale van zĳn leven in Noordhoek. 
Voetbal is nog steeds zĳn ‘ding’. 
“Via Supersport kan ik heel veel voet-
bal kĳken. Premier League, Serie A, 
La Liga en natuurlĳk het Nederlandse 
voetbal via Studio Sport. Voetbal 
Inside is mĳn favoriete voetbalpro-
gramma.” 

Verder heeft Hans ook zo zĳn con-
tacten in Zuid-Afrika. “Eén keer per 
maand eet ik met Hans Vonk, de tech-
nisch directeur van Ajax Cape Town, 
in restaurant Cape Point Vine Yards 
hier in Noordhoek. (Vonk is onlangs 
vertrokken bĳ de club, red.). Hans 
Vonk is positief over de prestaties van 
voetballer Istvan Bakx (ex-Kloetinge, 
red.), maar denkt dat er nog meer uit 
zĳn mogelĳkheden te halen is.”
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Noordhoek Longbeach met in de verte het stadje ‘Kommetjie’

Entree:
volwassenen € 10,00

kinderen / 65+ € 7,00

eigen leden € 5,00 (alleen in voorverkoop)

Voorverkoop:

kantine v.v. Kloetinge dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag

Intersport Eric Middelburg

Bouman
KantoorTotaal

M U N T E R S  N E D E R L A N D FEHAX BV - AXEL

BRINKMAN HORECABEMIDDELING - GOES

groothandel in groenten,

fruit en aardappelen
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vrijdag
2 juni 2006

Wesselopark Kloetinge

Aanvang 18.00 uur

Kees Blomaard, nagenietend van het 
succes-evenement met Australië

Hans de Ridder benut zĳn 
mogelĳkheden in elk geval 
optimaal. Alles uit het leven 
halen wat erin zit. Het onder-
ste uit de kan halen. Of zoals 
de Zuid-Afrikaanse bevolking 
het zegt:
“Moenie al die aanbrandsel 
uit die pot krab nie.”
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“Rapporteren, maar vooral 
vooruitkijken met               ”

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

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

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

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

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

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

komen.

Wij helpen ondernemers om in �nanciële 
topconditie te komen
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Meningen
In het huidige digitale en ´sociale´ tĳdperk is keepen 
met een helm op totaal niet sexy. Het wĳkt namelĳk af 
van wat men ‘normaal’ vindt. De molen vol met menin-
gen draait op volle toeren. Mensen voelen zich geroepen 
om gevraagd of ongevraagd hun zegje te doen. De één 
vindt keepen met een helm op een gek gezicht, 
de ander vindt het verstandig en weer iemand 
anders noemt het overdreven.

Botsingen
Gelukkig heeft Dylan de Kam op z´n zachtst gezegd geen boodschap aan 
wat anderen van zĳn keuze vinden en hoe derden erover denken. Twee nare 
botsingen als jeugdkeeper weerhielden hem er niet van om de handschoen 
letterlĳk op te pakken. Met een helm op voelt hĳ zich gesterkt.
De twintigjarige doelman houdt zich niet bezig met mooie actiefoto´s. Ook 
richt hĳ zich niet op de woorden van de welbekende ‘beste stuurlui’. De Goese-
naar wil ballen tegenhouden, belangrĳk zĳn en plezier hebben. Hĳ ontwikkelde 
zich, maakte bĳ Kloetinge 2 kennis met het seniorenvoetbal en werd uiteinde-
lĳk op ultieme wĳze beloond: hĳ debuteerde bĳ onze hoofdmacht.

Voorbeeld
In de PZC zei Dylan dat hĳ vooral wil genieten van het 
moment. Ook wil hĳ een voorbeeld zĳn voor anderen. 
Laten we hopen dat de woorden in het interview een wĳze 
les zĳn. Het gaat er namelĳk niet om wat een ander vindt 
of hoe anderen over je denken. Iedereen moet doen waar 
hĳ of zĳ zich veilig en prettig bĳ voelt.

DYLAN
de Kam wil genieten

van het moment

G

We leven in een tĳd waarin foto´s op 
Instagram of Facebook soms belang-
rĳker lĳken dan de werkelĳkheid. 
Dankzĳ de opkomst van social media 
kan iedereen over van alles en nog 
wat een mening ventileren. Soms 
biedt dit uitkomsten. Geregeld zorgt 
het ook voor problemen.

In het huidige digitale en ´sociale´ tĳdperk is keepen 
met een helm op totaal niet sexy. Het wĳkt namelĳk af 
van wat men ‘normaal’ vindt. De molen vol met menin-
gen draait op volle toeren. Mensen voelen zich geroepen 
om gevraagd of ongevraagd hun zegje te doen. De één 

Iedereen moet
doen waar hij
of zij zich
veilig en prettig
bij voeltDylan maakte dit seizoen zĳn debuut in

Kloetinge 1

Len Wolters
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FOTO RON QUINTEN
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Hierbij
tevens een oproep
Vindt u fotograferen leuk en 

bent u in het bezit van geschikte 
apparatuur? Geef dit dan door 

aan joepz@zeelandnet.nl
U doet ons er een enorm

plezier mee (en uzelf
waarschĳnlĳk ook).

RON QUINTEN

Tweede Helft - 2020
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Ron had op zaterdag het beste plaatsje langs de lĳn 
bĳ Kloetinge. Met z’n camera in de aanslag volgde 

hĳ zoon Stefan en ons eerste team. In de loop der 
jaren zĳn vele van zĳn foto’s in de uitgaven van 
ons magazine en onze presentatiegids verschenen. 
Als verwoed hobbyist is hĳ niet alleen langs de lĳn 
te vinden. Ook in de natuur maakt hĳ de mooiste 

opnames. Neem maar eens een kĳkje op z’n site 
ronquintenfotografie.nl

Ron heeft zĳn voetballende zoon altĳd gevolgd bĳ clubs 
als Wemeldinge, JVOZ, Willem II en Kloetinge. Met het 
vertrek van Stefan naar Yerseke koos ook Ron dezelfde weg 
en daarom moeten wĳ het helaas al een tĳdje zonder zĳn 
bĳdrage stellen.

Ron, bedankt voor je jarenlange inzet.
We hebben het zeer gewaardeerd.

RON QUINTEN
Jarenlang eerste rang 
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A
• ABN Amro
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• AST Verhuur & Handel bv
• Autofi t Group
• Auto Albert

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

C
• 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
• DM-Fruit
• Van den Dongen Parket
• Drogist.nl
• Drukkerĳ  Zeeland
• DRV Accountants &
 Belastingadviseurs

E
• EDW Autolease
• Elie Beveiliging

• El Toro
• Endless Hair
• Endura Sport Goes
• Everbake Group bv

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

G
• G&B Vis- en Vleeshandel
• 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 Interieurbouw
• ITN Groep
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• Jobmaniac
• L. Jobse
 Tandprothetische Praktĳ k
• Gerrit de Jonge Techniek

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Klok’uus
• Kloosterboer Services bv
• De Koffieboer 
• De Koeĳ er schilders
• 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
• 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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De kantine is voor de supportersver-
eniging een belangrĳke plaats. Sup-
porters ontmoeten elkaar, we draaien 
er het Rad van Avontuur en het moet 
de gezelligste plek van de vereniging 
zĳn. Uiteraard kan een lekker muziek-
je daarbĳ helpen.
Toen we hoorden dat de speakers 
na jaren trouwe dienst het hadden 
begeven, hebben we er meteen werk 
van gemaakt. Samen met het bestuur 
van vv Kloetinge hebben we gekeken 
hoe wĳ als supportersvereniging van 
waarde kunnen zĳn. Via Kloetinge 
Fanatics is er een bedrĳf ingescha-
keld. Dit leidde tot een oµerte voor 
een gloednieuwe geluidsinstallatie, 
waarmee we de komende jaren weer 
vooruit kunnen. 

Een
ander

geluid
Kostenbesparing
Wĳ als supportersvereniging hebben van het bestuur onze wensen kenbaar 
mogen maken. Ons verzoek was een geluidsinstallatie die aangesloten kan 
worden op de DJ-set die bĳ feesten wordt gebruikt. Zo besparen we op lange 
termĳn kosten voor onze club. En mocht het lekker weer worden, dan kunnen 
we ook buiten speakers aansluiten. Zo kan iedereen op het sportpark genieten 
van de muziek en zĳn de winnende lotnummers die omgeroepen worden goed 
te horen.

Nieuwe projecten
Voor ons is het nu nog niet klaar. We willen binnenkort nog meer investeren in 
zaken rondom de kantine. Als supportersvereniging zĳn we blĳ dat we met dit 
‘project’ voor (financiële) steun hebben kunnen zorgen. We hopen dat er in de 
toekomst nog veel feesten zullen volgen. De kantine is er in ieder geval klaar 
voor!

Tips voor goede doelen binnen de vereniging 
zijn altijd welkom. Ons doel is om vereni-
gingsbreed onze middelen in te zetten.
Via info@kloetingefanatics.nl horen we 
graag hoe we kunnen helpen!

Een optreden van onze eigen André Hazes

Ook bĳ het Rad van Avontuur is een goede geluidsinstallatie onontbeerlĳk

Kloetinge Fanatics

Yannick Sohilait
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Bouwbedrijf v.d. Weert

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Koos Vorrinkstraat 26
4463 TW  Goes

Tel. 06-30 44 57 71

Bezoek onze prachtige showroom !       WWW.ME LI ESTEGLAS.N L

KLANTGE R IC HT  -   VAKKU N DIG  -   MODE RN  -   VE E LZ IJ DIG  -   C REATI E F  -   TRANSPARANT

sligro.nl
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In 1998 vestigde Rolf zich in Kloetinge. Hĳ verhuisde naar Zeeland vanwege 
zĳn werk als journalist. De voetballiefhebber bezocht regelmatig de ‘grotere 
wedstrĳden’ in de hoofdklasse. Nadat zĳn zoons Merlĳn en Julius op voetbal 
gingen, raakte de statisticus meer betrokken bĳ de vereniging. “Voor je het 
weet ben je leider.”
Nadat zĳn oudste telg stopte met voetballen – in 2018 – heeft hĳ meer tĳd 
om ontmoetingen van onze hoofdmacht te bezoeken. “Je moest eigenlĳk 
naar wedstrĳden toe gaan om meer te weten te komen over het eerste elftal.” 
Een vreemde gewaarwording, stelt Rolf. “Het is je vlaggenschip. Dat moet je 
uitdragen.”

Krantenarchieven
De cĳfers gaan terug tot het jaar 1947. De oprichting van de vereniging vond 
echter plaats in 1931, onder de naam Unitas. Het zoeken naar gegevens van 
voor het einde van de Tweede Wereldoorlog verloopt moeizaam. “Hoe verder je 
teruggaat in de tĳd, hoe lastiger het wordt.”
Rolf publiceert zĳn uitkomsten online. Ter voorbeschouwing, nabeschouwing of 
puur als extraatje. Ook achterhaalt hĳ feitjes over aanstaande tegenstanders. 
“Met één druk op de knop zie ik alle eerdere uitslagen. Als je dingen op een rĳ 
zet, constateer je iets wat normaal niet zichtbaar is.” 
De journalist beoefent zĳn hobby op persoonlĳke titel, niet namens de ver-
eniging. Hĳ ziet zichzelf dan ook niet als ‘clubwatcher’, maar als een ‘simpele 
supporter’. “Ik begon hiermee zonder doel. Het was eigenlĳk voor mezelf 
bedoeld. Nu ik merk dat het gewaardeerd wordt, schept dat verwachtingen. 
Wat mĳ betreft ga ik hiermee door.”

Rolf is gek van cĳfers en statistieken. In 
het dagelĳks leven schrĳft hĳ voor de 
PZC. Het bĳhouden van de website is 
pure liefhebberĳ. “Er is niet veel bekend 
over de historie van de club, terwĳl er 
best veel over te vertellen valt.”
Uit nieuwsgierigheid dook hĳ de 
krantenarchieven in. “Tĳdens het 
verzamelen van uitslagen kom je meer 
te weten over de geschiedenis van de 
club. Achter een wedstrĳd die in 0-0 
is geëindigd, kan een prachtig verhaal 
schuilen. Veel dingen uit het verleden 
worden meestal vergeten.”

Wil je meer te weten komen over de geschiedenis van Kloetinge 1? 
Kĳk op: forzakloetinge.nl

KLOETINGE
& CIJFERS

De website forzakloetinge.nl 

schetst een beeld van de presta-

ties van ons vlaggenschip door 

de jaren heen. Rolf Bosboom 

(52) beheert een database met 

allerlei gegevens. “Er zou een 

keer een boek gemaakt moeten 

worden.” 

Rolf Bosboom
De hobby van Rolf wordt door velen gewaardeerd
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Len Wolters
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Stoempers
Everbake Group is lid van onze Business-
Club. Het bedrĳf produceert van brood-
koppels tot lĳnmatige oplossingen aan 
ambachtelĳke en industriële bakkerĳen 
over heel de wereld. Als directeur/eige-
naar van de Everbake Group heeft Peter, 
die tot zĳn twintigste bĳ GOES voetbal-
de, een druk bestaan. “In het weekend 
neem ik wel tĳd voor ontspanning. Hard-
lopen en natuurlĳk een rondje fietsen 
met de beroemde ‘Stoempers’, waar ook 
neef Joep Zoeteweĳ lid van is.”

Beste van Zeeland 
Zoons Thom (24) en Nick (21) zĳn als 
voetballer en trainer actief binnen onze 
vereniging. Allebei als pupil begonnen. 
Eerst als voetballer en later kregen ze 
beiden het keepen onder de knie. Thom: 
“Tot de C’tjes heb ik in de spits gespeeld, 
maar mĳn trainer Kees Mulder adviseerde 
mĳ om te gaan keepen.” 

ZOETE BROODJES
BAKKEN met de familie Eversdijk

Daar hoef je Peter Eversdĳk (54) 
niet van te overtuigen. Deze eens zo 
populaire reclameslogan is eigenlĳk 
wel op zĳn lĳf geschreven. Peter zĳn 
ouders hadden een zaak in bakke-
rĳgrondsto¨en en zodoende is hĳ de 
wereld van de bakkers ingerold. 

Peter: “Samen met mĳn broers heb 
ik destĳds de zaak van mĳn ouders 
overgenomen. De bakkerĳ was dus niet 
vreemd voor mĳ, maar de techniek 
rond de fabricatie van het brood trok 
me meer. Ik heb toen later Everbake 
opgericht.” Daar zag Peter, spreek-
woordelĳk, meer brood in. 

Nick: “Ik heb eigenlĳk hetzelfde pad bewandeld. Begonnen als voetballer 
en later keeper geworden.” Op de vraag waar het talent voor het keepen 
vandaan komt, weten ze in huize Eversdĳk het antwoord wel. Thom bĳt 
het spits af. “Ik had het talent van opa Jan (Zwartepoorte). Hĳ is zelf ook 
keeper geweest. Hĳ stond elke wedstrĳd achter het doel om me aan te 
moedigen. Daar was hĳ niet weg te slaan.” 

Met enig gevoel voor humor doet 
Nick er nog een schepje bovenop. 
“Mĳn opa heeft me gestimuleerd 
om te gaan keepen. Hĳ was vroe-
ger de beste keeper van Zeeland.” 
Die kwalificatie wordt door Peter 

enigszins genuanceerd. “Dat keeperstalent hebben ze inderdaad van 
mĳn schoonvader, want als ik de verhalen mag geloven was hĳ ooit de 
beste keeper van Goes.”

Derde helft
De Eversdĳkjes zĳn fanatiek als ze sporten. Verliezen gaat ze moeilĳk af. 
Nick laat van de drie het gemakkelĳkst de touwtjes vieren. “Lol maken 
is één van mĳn speerpunten. Ik vind de derde helft belangrĳker dan de 
eerste.” Zĳn functie als trainer van het meisjesteam (MO17-1) neemt hĳ 
echter heel serieus. “Meisjes luisteren beter dan jongens. Ze zĳn wel heel 

BROOD,
daar
zit wat in! 

‘Ik had het talent van 
opa Jan. Hij is zelf ook 
keeper geweest.’
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Ondernemen zit ze eigenlijk alle drie in het bloed

ZOETE BROODJES
BAKKEN met de familie Eversdijk

mondig, maar tegelĳkertĳd serieus 
met voetbal bezig.”

Eerste selectie
Thom speelt tegenwoordig als aan-
valler in het derde. In het seizoen 
2016-2017 maakte hĳ als keeper nog 
deel uit van de eerste selectie van 
Kloetinge. “Ik vond het oprecht heel 
gaaf om bĳ de eerste selectie te zit-
ten. Ik merkte al gauw dat het iets te 
hoog gegrepen was, maar ben blĳ dat 
ik dat doel, om bĳ de eerste selectie 
te komen, gehaald heb.” 
Thom en Nick denken met weemoed 
terug aan de tĳd dat ze samen en 
met vrienden in de achtertuin voet-
balden. “Er zĳn heel wat ballen over 
de schutting gevlogen, tot ergernis 
van de buurman. Maar ook onze 
moeder was er niet altĳd even blĳ 
mee. Die nam steeds de plantjes in 

bescherming.”
Peter kan er om lachen. Zĳn jongens 
kunnen we zeker scharen onder ‘de 
jeugd van tegenwoordig’. Ze zĳn heel 
serieus bezig met een maatschappelĳ-
ke carrière. Daarin uiteraard gestimu-
leerd door het voorbeeld van vader 
Peter. Ondernemen zit ze eigenlĳk 
alle drie in het bloed. 

Brood of aardappelen
Peter heeft de bakkerswereld in de 
loop der jaren enorm zien veran-
deren. “Tegenwoordig zĳn bakke-
rĳen natuurlĳk beter ingericht met 
geavanceerde apparatuur, waardoor 
het Arbo-technisch allemaal beter is 
geworden.” 
Op de vraag of de voorkeur van de 
heren naar aardappelen of brood 
uitgaat, is het antwoord eensluidend. 
“Brood natuurlĳk”, klinkt het in koor. 

“Vers brood is fantastisch lekker en 
volkorenbrood heeft mĳn voorkeur. 
Heerlĳk en gezond”, zo benadrukt 
Peter. Nick: “Maar een bolus gaat er 
ook in hoor.” Thom kan natuurlĳk niet 
achterblĳven in zĳn voorkeur voor 
iets anders lekkers. “Een papkoeke 
lĳkt me een goed idee.”

Zoete broodjes
Peter, Thom en Nick Eversdĳk. Een va-
der en zĳn twee zoons. Alle drie even 
duidelĳk in wat ze willen bereiken, 
maar wel met een kwinkslag naar 
het leven. Genieten van de kleine 
en grote dingen die je pad kruisen. 
Ze zĳn geen bakker geworden, maar 
verstaan onbewust wel de kunst van 
het bakken, zo blĳkt aan het einde 
van ons gesprek. Ze bakken af en toe 
weleens ‘zoete broodjes’. Hoe die 
smaken? Vraag het hun partners.

Vlnr: Nick, Peter
en Thom Eversdĳk

Vader & zonen
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rabobank.nl/financiele-check

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

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

kunt doen. 

Bekijk welke zaken om uw aandacht vragen

even de bezem
door uw
bankzaken. 

Met de Rabo
Financiële

Check
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Heden & Toekomst
Henk Steenbakker en Len Wolters

FOTO’S JOEP ZOETEWEĲ

Ronaldo Meijer is sinds dit seizoen actief bĳ 
Kloetinge. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen 
zomer over van Arnemuiden. Volgens hem zĳn er een 
aantal gelĳkenissen tussen beide verenigingen. “Kloetinge 
is een warme club. Ik heb veel gezellige avondjes meege-
maakt in de kantine en in het sponsorhome.”
Ronaldo liep als pupil stage bĳ Feyenoord. Mede door 
langdurig blessureleed stokte zĳn ontwikkeling als 
voetballer. “In mĳn kamer hangen foto’s uit die tĳd. Soms 
denk ik wel eens: shit, waarom is het mĳ niet gelukt? 
Aan de andere kant is het profvoetbal voor weinigen 
weggelegd.”
De 25-jarige Arnemuidenaar heeft een turbulent voet-
balbestaan achter de rug. In het verleden was hĳ actief 
bĳ RBC en JVOZ. In zĳn laatste seizoen als jeugdspeler 
scheurde hĳ zĳn kruisband af. Acht maanden moest hĳ 
toekĳken.
Het seizoen erop vertrok hĳ naar Arnemuiden. Tĳdens 
de derde bekerwedstrĳd ging het opnieuw mis. Door 
toedoen van een mislukte operatie in België zat hĳ twee 
jaar noodgedwongen aan de kant. “Ik ben toen meege-
hobbeld als leider.”
Na een geslaagde operatie in Rotterdam en een langdurig 
revalidatieproces pakte hĳ de draad weer op. Drie seizoe-
nen droeg hĳ het geel en rood van zĳn geboortedorp. “Ik 

ben bĳ Arnemuiden weer opgekrabbeld als voetballer. 
Voetbal is net als fietsen, je verleert het niet. Wel duurde 
het even voordat ik mĳn oude niveau haalde.”
Zĳn goede prestaties brachten hem bĳ Kloetinge. “Ik 
hoop een beter neusje te krĳgen voor het doel. Ook wil 
ik me in fysiek opzicht ontwikkelen. Met deze club wil ik 
naar de hoofdklasse en uiteindelĳk doorstoten naar de 
derde divisie. Ik wil doorgroeien met de huidige selectie, 
eventueel aangevuld met een aantal 
versterkingen.”

Kloetinge heeft de ambitie om 
terug te keren naar de hoofd-
klasse. Door meer eenheid en 
lĳn te creëren in de jeugdop-
leiding hoopt de commissie 
voetbaltechnische zaken het 
niveau van de spelers te doen 
groeien. Plezier staat echter 
voorop. Maak kennis met de 
voetballers van onze hoofd-
macht (heden) en de wellicht 
volgende generatie (toekomst).
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voetballer. “In mĳn kamer hangen foto’s uit die tĳd. Soms 

toedoen van een mislukte operatie in België zat hĳ twee 

Na een geslaagde operatie in Rotterdam en een langdurig 
revalidatieproces pakte hĳ de draad weer op. Drie seizoe-
nen droeg hĳ het geel en rood van zĳn geboortedorp. “Ik 

eventueel aangevuld met een aantal 
versterkingen.”

RONALDO MEIJER (25)

Team
Kloetinge 1

Positie

Aanvallende middenvelder

Woonplaats

Arnemuiden

Werk
Fysiotherapie



22 Tweede Helft - 2020

Demi Verburg voetbalde als basisschool-
leerlinge al geregeld. Ook deed ze mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi. Toch werd ze pas op haar elfde 
lid van onze vereniging. “Bĳ het samenstellen van een 
meidenteam vroegen ze of ik mee wilde doen.” 
Bĳ de meiden van MO19-1 vormt Demi een blok samen 
met Kim. “Zĳ speelt als laatste vrouw en ik als voorstop-
per. Die samenwerking gaat al jaren goed. We hebben 
echt een leuk team. Buitenom voetbal spreken we vaak 
met elkaar af om iets leuks te gaan doen.”
Demi, dochter van verenigingsscheidsrechter Ron 
Verburg, is wel in voor een dolletje. Als het over haar 
kwaliteiten gaat, grapt ze: “Ik bak er eigenlĳk helemaal 
niks van.” Uiteraard beseft ze dat ook zĳ bepaalde kwa-
liteiten bezit. “Ik ben balvaardig en ik heb een redelĳk 
schot.” Ook durft ze een duwtje uit te delen.

Deon Donkersteeg mag met recht het blok 
graniet van Kloetinge 4 genoemd worden. Hĳ schuwt het 
niet om de duels op te zoeken. “Verdedigen ligt mĳ wel. 
Dat doe ik graag. Een mannetje dekken en uitschakelen. 
Als ik de bal heb, speel ik ‘m zo snel mogelĳk naar een 
teamgenoot.”
De achterhoedespeler begon als twaalfjarige met voet-
ballen. “Bĳ Kloetinge D3”, weet hĳ nog. Plezier staat bĳ 
Deon hoog in het vaandel. “Ik voetbal echt puur voor de 
lol.” Trainen doet hĳ niet. “Op dit moment volg ik een 
opleiding. Daarom heb ik geen tĳd om te trainen.”
Geregeld laat Deon zĳn gezicht zien in de kantine. Na 
wedstrĳden van Kloetinge 4 of bĳ een door de evenemen-
tencommissie georganiseerde feestavond. Hetzĳ met zĳn 
teamgenoten of met spelers van andere seniorenelftallen. 
Want ook buitenom het voetbal is ‘lol’ hebben belangrĳk.
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DEMI VERBURG (17)

Team 
MO19-1

Positie

Verdediger

Woonplaats

Kloetinge

School

Breda University

of Applied Sciences

Team 
Kloetinge 4
Positie
Verdediger
Woonplaats
Goes
Werk
Orthopedische
Schoentechniek

DEON DONKERSTEEG (23)
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Lieve Houweling is pas aan haar eerste voetbal-
seizoen bĳ Kloetinge bezig. Het competitieve karakter van 
de sport trok haar aandacht. “Eerst deed ik aan paardrĳ-
den. Ik moest ook de stallen schoonmaken. Dat vond ik 
minder leuk.”
Twee keer per week trekt Lieve de voetbalschoenen aan om 
te trainen. “Ik vind het leuk om in de spits te staan. Lekker 
rennen en scoren. Op deze manier kan ik mĳn energie 
kwĳt. Ik zou niet weten hoeveel ik er al gescoord heb dit 
seizoen. Ooit hoop ik het Nederlands elftal te halen, zodat 
ik later mĳn eigen voetbalplaatje kan opplakken.”
Het leven als voetbalster bevalt Lieve uitstekend. Ze voet-
balt samen met een aantal vriendinnen uit haar klas. “Ik 
ben blĳ dat ik niet met jongens in een team zit. Ik voetbal 
al zo vaak tégen jongens. Zoals tegen mĳn broertjes of 
tegen klasgenoten.”

Jasper Colijn is sinds twee jaar lid van onze 
club. De in Goes woonachtige Jasper gaat naar De 
Kloetingseschool. Onlangs is de school verhuisd naar een 
andere locatie op het dorp. De redactie van de Tweede 
Helft hoopt dat Jasper een mooie tĳd gaat beleven in het 
spiksplinternieuwe gebouw aan de Zomerweg.
Het letterlĳk en figuurlĳk grote voorbeeld van Jasper is 
de aanvoerder van het Nederlands elftal. De imposante 
verdediger won vorig seizoen met Liverpool de finale van 
de Champions League. “Ik wil net zo goed worden als 
Virgil van Dĳk”, droomt de jonge defensieve kracht van 
Kloetinge.
Jasper staat zĳn mannetje in de achterhoede. Hĳ geniet 
van het spelletje. “Ik hou vaak de ballen tegen als er bĳna 
gescoord wordt. Soms floep ik plots mee naar voren en 
dan scoor ik. Dat heb ik al twee keer gedaan.” 

LIEVE HOUWELING (12)

Team
Kloetinge MO13-2

Positie
Spits
Woonplaats

Kloetinge

School
De Wingerd

JASPER COLIJN (7)

Team 
JO8-2
Positie
Verdediger
Woonplaats
Goes
School
Kloetingseschool



24 Tweede Helft - 2020

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



25Tweede Helft - 2020

LEEN is een sportfanaat pur sang. 
Na zĳn voetballende carrière bĳ 
vv Dinteloord is hĳ bĳ onze buren 
van LTC de Bongerd in het bestuur 
gerold. “Vanuit de tennisclub heb ik 
veel mensen van vv Kloetinge mogen 
ontmoeten. Zo kwam ik steeds vaker 
bĳ de voetbalclub en ben ik supporter 
van Kloetinge 1 geworden.”

PAUL heeft zĳn strepen voor onze 
vereniging wel verdiend. Jarenlang 
is hĳ penningmeester geweest en hĳ 
heeft een aantal jaren de financiën 
van de SVVK (de voorloper van de
Businessclub Kloetinge) mogen be-
heren.
Paul vertelt: “Als bestuurslid was ik 
vaak aanwezig tĳdens de verre uit-
wedstrĳden van Kloetinge 1. Wat was 
dat een mooie tĳd!” Uitwedstrĳden 
tegen clubs als Quick Boys, Katwĳk 

Jarenlang staan Leen Breure 
en Paul Rottier gebroederlĳk 
langs het hoofdveld om de 
toppers van Kloetinge 1 een 
warm hart toe te dragen.
Tĳd voor een nadere kennisma-
king met beide heren. 

en Spakenburg waren voor Paul de krenten uit de pap. “Maar de wedstrĳden 
tegen Hoek, dat waren altĳd de mooiste! Het zou prachtig zĳn als die tĳden 
weer terugkomen op het Wesselopark.” Ook Leen vindt de derby’s tegen Hoek 
wedstrĳden om van te smullen, maar: “Als tegenstanders veel supporters mee-
nemen, dan vind ik dat ook prachtig.”

Favorieten
Natuurlĳk zĳn er door de jaren heen spelers geweest die enorm bĳ de heren in 
de smaak vielen. Paul: “Marcel Schenk. Man, dat was me toch een speler! Tech-
nisch goed en hĳ vrat het gras op. Nu geniet ik in het bĳzonder van Xander 
van der Poel en Valentĳn van Keulen.”
Leen: “Voor mĳ is Aart Veldhof mĳn favoriet allertĳden. Als klein mannetje 
kwam ik hem al tegen op de tennisbaan. Daar viel hĳ al op door zĳn talent en 
werklust. Op het voetbalveld was dat niet anders. Ook Valentĳn van Keulen 
vind ik de afgelopen wedstrĳden erg goed voetballen.”

Bakje koªe
Beide heren hopen vurig dat Kloetinge 1 snel promoveert naar de hoofdklasse. 
Naast de wens om te promoveren hebben de heren nog een nadrukkelĳk ver-
zoek: “Het Trefpunt moet weer open in de rust om een bakje koºe te halen. 
Zo kunnen we vol nieuwe energie aan de tweede helft beginnen.”

‘De wedstrijden tegen Hoek, dat waren altijd de mooiste!’

LEEN & PAUL 
decennialang supporter FO
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Max Joosse
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MARIEKE
VAN EIJKEREN

herkent zich in dochter Roos

‘De ruwe
kantjes moeten 

er nog af’

Marieke met haar vier kinderen (vlnr.) Roel, Emma, Roos en Anne

FOTO JOEP ZOETEWEĲ



Na de vriendelĳke begroeting van 
labradoodle Seven somt Marieke (43) 
vol enthousiasme de sporten van haar 
vier kinderen op. “Onze zoon Roel (17) 
speelt rugby in een clusterteam van 
Oemoemenoe en Tovaal. Roel zit in 
de voorselectie van het Nederlands 
rugbyteam onder 18 jaar voor het Eu-
ropees Kampioenschap voor landen-
teams in Rusland.” 
“Emma (15) is lid van zwemclub De 
Ganze, Anne (12) turnt bĳ Forza en 
speelt hockey bĳ GHMC én Roos (9) 
voetbalt bĳ Kloetinge.” Sportiviteit 
binnen de familie Van Eĳkeren viert 
hoogtĳ en Marieke kan daar enorm 
van genieten. “Ze slaan geen training 
over.”

Herkenbaar
Marieke speelde in haar jeugd in het 
meisjes- en later in het damesteam 
van voetbalvereniging Nieuwdorp. 
“Als laatste vrouw had ik overzicht. 
Daar kon ik vaak mĳn voordeel mee 
doen. Nu ik Roos zie voetballen, 
herken ik daarin wel dingen van 
mezelf terug. Roos is een beetje een 
rauwdouwer, maar is ook enorm 
gedreven en snel. Voor haar leeftĳd is 
ze stevig gebouwd. Hetzelfde postuur 
als mĳ.” 
Ze vervolgt: “Roos mist nog de fines-
se. De ruwe kantjes moeten er nog 
af. Ze speelt nu tussen de jongens en 
ik hoop eigenlĳk dat ze dat zo lang 
mogelĳk blĳft doen. Ze wordt bĳ de 
jongens technisch meer uitgedaagd 
en ook veel speelsters uit het Neder-
lands elftal hebben vaak lang in een 
jongensteam gevoetbald.” 

Nederlands kampioen
Wat Marieke vooral stimuleert is dat 
haar kinderen vol inzet en overgave 
hun hobby uitoefenen. Haar credo is: 
er vol voor gaan en veel plezier bele-
ven. De 9-jarige Roos heeft overigens 
nog een hobby, waarmee ze zelfs al 
titels op haar naam schreef. “Als 8-ja-
rige werd Roos in één jaar drie keer 
Nederlands kampioen op de trampo-
line. Op het individuele onderdeel, bĳ 
het synchroon- en groepsspringen”, 
aldus een glunderende Marieke.

Nooit opgeven
Marieke en haar man Kurt proberen 
zoveel als mogelĳk de wedstrĳden 
van hun kinderen te bezoeken. Het 
fanatisme van Marieke komt langs 
de lĳn wel tot uiting. “Ik ben een 
fanatieke, meelevende moeder. Ja, 
schreeuwen doe ik ook maar wel op 
een positieve manier. Op momenten 
in een wedstrĳd kan het tegenzitten, 
maar je moet er altĳd voor blĳven 
gaan. Inzet tonen en nooit opgeven. 
Ik kan overigens ook van een mooie 
actie van de tegenpartĳ genieten.”

Warm bad
Voetbalmoeder Marieke ervaart dat 
haar kinderen de aanwezigheid van 
een ouder langs de lĳn of op de tri-
bune in een sporthal erg leuk vinden. 
“Ik ga regelmatig naar een training 
op het Wesselopark. Dat is prachtig 
om te zien, al die meestal happy kids. 
Soms neem ik als extra supporter 
hond Seven mee.” 
Ze is erg te spreken over de club. 
“Binnen de vereniging is alles strak 

geregeld. Je weet waar je aan toe 
bent. Het leuke aan voetbalvereni-
ging Kloetinge is dat je veel bekende 
gezichten tegenkomt. Ouwe-jon-
gens-krentenbrood. Kloetinge voelt 
echt als een warm bad. Kurt is sinds 
eind vorig jaar met zĳn bedrĳf lid van 
de BusinessClub Kloetinge. Dat bevalt 
hem uitstekend.” 

Respect
Op de momenten dat Marieke een 
voetbalwedstrĳd bezoekt, valt haar 
één aspect altĳd wel op. “Er mag wel 
iets meer respect zĳn voor de scheids-
rechter. Altĳd dat commentaar. Kĳk 
naar een rugbywedstrĳd. Daar is geen 
discussie na een beslissing van de 
leidsman. Daar kunnen voetballers 
nog een voorbeeld aan nemen. Ik kan 
ook slecht tegen voetballers die een 
overtreding simuleren. Dat theatrale 
bĳ een schwalbe.”

Dubai
Marieke, die sportlessen verzorgt 
voor peuters tot pubers, vindt het 
prachtig om te zien hoe haar voet-
ballende dochter Roos probeert beter 
te worden. “Ze is erg gedreven. Naar 
mĳn idee kan jeugd veel leren van 
sport. Ooit hoopt Roos ook in het 
Nederlandse elftal te spelen. Onze 
kinderen kunnen prima overweg met 
hun teamgenoten en begeleiders 
of trainers. Doordat we tien jaar in 
Dubai hebben gewoond, zĳn ze op de 
internationale (strenge) school met 
veel nationaliteiten groot gebracht.
Daardoor weten ze wat het is om
RESPECT VOOR ELKAAR te hebben.”

Voetbalmoeder

Het voetbaldoeltje tegen de voorgevel van de woning is veelzeggend. Eenmaal aangeschoven aan de 
keukentafel stuiten we op het plaatjesboek ‘Onze Voetbalhelden’, waarmee een landelĳke grootgrut-
ter de harten van de Nederlandse voetbaljeugd probeert te veroveren. “Voetbal is niet het enige dat 
hier de klok slaat”, zo begint Marieke van Eĳkeren, moeder van Roos die in Kloetinge JO10-2 acteert.

‘Sportiviteit binnen de familie Van Eijkeren viert hoogtij’
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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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Tĳdens ons gesprek krĳgt Huib een 
telefoontje. “Goed nieuws, voor de 
komende tĳd hebben we eventueel 
een keeper.” Kloetinge 3 heeft wel 
een vaste keeper, maar die moet 
regelmatig op zaterdag werken.
Nu hebben ze in dat geval een 
vervanger.
Hans: “In de winterstop vertrok de 
tweede keeper van de selectie en de 
eerste keeper was geblesseerd. Dan 
heb je een probleem.”

Tweede elftallen
Kloetinge 3 speelt in de reserve 2e 
klasse. Daarmee is het team, samen 
met Serooskerke 3, het hoogst 
spelende derde team van Zeeland; ze 
spelen enkel tegen tweede elftallen. 
Hans: “In de tweede teams spelen 
vaak ook spelers mee die net nog 
niet of net niet meer in het eerste 
elftal van hun club zitten. Wĳ krĳgen 
lang niet altĳd spelers terug van het 
tweede.” 

Zoektocht
Dat zou ook niet nodig moeten zĳn. Op papier had het team aan het begin van 
de competitie negentien spelers. Huib: “Drie spelers die hun studie afgerond 
hadden, gingen een wereldreis maken. Eén speler vaart en is dus vaak weg. 
Dan zĳn er een paar spelers die we nog niet hebben gezien. Als er een paar 
blessures zĳn, houd je gewoon te weinig over.” Hans: “Dat betekent dat ik een 
hele week bezig ben met het vinden van aanvulling. Op de donderdagavond 
wordt in overleg met de andere trainers/leiders en Jan Weeda de zaak gere-
geld.” Aron: “Spelers uit de lagere teams kunnen vaak goed mee in het derde, 
maar spelen liever in hun eigen team bĳ hun vrienden.” Huib: “Nee, de meeste 
spelers van ons elftal hebben niet (meer) de ambitie om in een hoger team te 
spelen. Enkelen zouden dat wellicht wel kunnen, maar ze vinden plezier en 
gezelligheid (3e helft) erg belangrĳk. De wedstrĳden willen ze uiteraard wel 
graag winnen!” 

DE DRIE
van het derde

Vlnr: Hans de Bruine, Aron Louwerse
en Huib Quinten

Adri de Bruine
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De drie
De staf bestaat uit drie man. Huib Quinten (67, oud- handballer en handbal 
scheidsrechter) is al 20 jaar trainer/leider bĳ Kloetinge, waarvan 10 jaar bĳ 
het derde. Hans de Bruine (52), oud-selectiespeler van Kloetinge en ruim 30 
jaar trainer van jeugd- en seniorenteams. Samen trainen zĳ het team. Aron 
Louwerse (27) oud-speler van Kloetinge 3 is leider, materiaalman en manusje 
van alles.
Ze waren alle drie overtuigd van handhaving met het team in de 2e klasse, 
maar hadden zich de afsluiting uiteraard anders voorgesteld.



30 Tweede Helft - 2020

Quinten van de Linde, Freddie van 
Zee en Henk Schalkoort herinneren 
zich alle drie nog de lokroep van 
de initiatiefnemers van de sponsor-
stichting ‘Vrienden van Kloetinge’. 
Ze konden er geen weerstand aan 
bieden en sloten direct aan. De drie 
ondernemingen zĳn, na de oprich-
ting in 1987, nog steeds lid van de 
Business Club Kloetinge.

Reuring
Dat niet iedere toetreding tot de 
sponsorstichting een vanzelfsprekend-
heid was onderschrĳft Freddie van 
Zee (74). De voormalig eigenaar van 
Sjaak van Zee Herenmode, waar nu 
dochter Jessica de scepter zwaait, had 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
een verbouwing van het interieur op 
het oog maar door de stroperigheid 

van een ingeschakelde architect liep 
dat vertraging op. Freddie: “Ik kwam 
in contact met Leo Slabbekoorn en 
die heeft toen de tekeningen gerea-
liseerd. Als tegenprestatie vroeg hĳ 
mĳ om lid te worden van de sponsor-

stichting. Dat lag in huize Van Zee 
nogal zwaar op de maag en zorgde 
voor enige reuring, want mĳn vader 
was verbonden aan de voetbalver-
eniging Goes. Daar is hĳ nog 26 jaar 
penningmeester geweest. Hĳ zat bĳ 
thuiswedstrĳden van vv GOES in het 
kassahokje om entree te heµen.”

Clubliefde 
Voor Quinten van de Linde (77), 
wiens bouwbedrĳf nu gerund wordt 
door zoon Marco, gaf clubliefde de 
doorslag om de sponsorgroep te 
ondersteunen. “Ik zag niet direct een 
zakelĳk voordeel. Dat besef kwam 
pas later. Het is belangrĳk om met 
regelmaat mensen te spreken en con-
tacten te onderhouden. Daar kunnen 
dan zakelĳk weer mooie dingen uit 
voortvloeien.” Quinten voetbalde in 
die tĳd nog in het vĳfde elftal van 
Kloetinge. Eén van de medespelers in 
dat team was Henk Schalkoort (74), 
eigenaar van Drukkerĳ Zeeland. De 
clubliefde zat ook hem in het bloed. 
Zĳn lidmaatschap van de sponsorclub 
was eigenlĳk een abc’tje. Henk: “De 
sponsorstichting was voor die tĳd 
best uniek. In het begin was sprake 
van branchebescherming onder de 

twintig leden. Dat was een idealisti-
sche gedachte. Later heeft men dat 
losgelaten. Begrĳpelĳk, maar dat 
heeft toen ook wel leden gekost. 
Bedrĳven werken tegenwoordig meer 
samen en er wordt voortdurend ge-
communiceerd met elkaar.”

Eén-tweetje
De drie senioren zĳn van mening dat 
het lidmaatschap van de sponsorclub 
hun naamsbekendheid heeft ver-
groot. “In de tĳd dat we hoofdklasse 
speelden, werd ik zowel binnen als 
buiten de provincie altĳd met de 
prestaties van Kloetinge geconfron-
teerd. Van Zee en Kloetinge, dat was 
voor een buitenstaander eigenlĳk 
een één-tweetje”, zo vervolgt Freddie, 
die tĳdens ons gesprek af en toe een 
poging doet om op de stoel van de 
trainer te gaan zitten. “Door mĳn 
betrokkenheid kon ik in de winkel 
vaak niet nalaten om mensen uit het 
bedrĳfsleven aan te sporen om lid te 
worden van onze sponsorclub.” 

Bouwbedrijf van de Linde,
Sjaak van Zee Herenmode
en Drukkerij Zeeland

zijn sinds de oprichting van
de BusinessClub onafgebroken lid

BCK-LEDEN  VAN HET EERSTE UUR
‘Zorg dat je erbij komt’

Sponsoren in beeld

B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE Drukkerij      Zeeland

‘Af en toe doet Freddie een 
poging op de stoel van de 
trainer te gaan zitten’

‘Dat lag in huize van Zee 
nogal zwaar op de maag’
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Clubmannen
voelen zich nog 
altijd betrokken
bij Kloetinge

BCK-LEDEN  VAN HET EERSTE UUR

Samenwerking
Die betrokkenheid heeft Henk Schal-
koort nog altĳd. Als enige van de 
drie is hĳ nog verantwoordelĳk voor 
de bedrĳfsvoering van zĳn drukkerĳ, 
daar waar Quinten en Freddie al enige 
tĳd genieten van hun welverdiende 
pensioen. Henk: “Ik ga regelmatig 
naar thuiswedstrĳden van ons eerste 
elftal en proef dan nog altĳd de sfeer 
van een nette vereniging. De Busi-
nessclub heeft de samenwerking met 
de vereniging geïntensiveerd en dat 
werpt haar vruchten af. Alle geledin-
gen binnen de vereniging krĳgen zo-
doende de aandacht die ze verdienen. 

Vanzelfsprekend zal de schoen best 
eens ergens wringen maar dat komt 
zelden naar buiten.” Quinten is het 
daar roerend mee eens. “Natuurlĳk 
is er weleens wat aan de hand. Het is 
tenslotte stil waar het niet waait.”

Verandering
Het is belangrĳk dat een vereniging 
met haar tĳd meegaat, onderschrĳ-
ven Quinten, Freddie en Henk vol-

mondig. Quinten: “Je kunt tenslotte 
niet stil blĳven staan. In de bouw ge-
bruiken ze ook geen houten steiger-
palen meer en vroeger schreef ik een 
begroting nog met een pen. Dat kan 
nu niet meer. Voordeel is wel dat ik 
nog steeds goed kan hoofdrekenen.” 
“De stropdas is uit het straatbeeld 
verdwenen, maar kleren maken nog 
steeds de man”, zo vervolgt Freddie. 
In de grafische sector is het al niet 
anders. Henk: “Het papieren volume 
neemt af. Tĳdens al die jaren heb ik 
in de druktechniek heel wat veran-
deringen meegemaakt, grofweg van 
loodzetsel naar digitale verwerking. 
En ook daarin moet je mee.”

Kunstgras
De heren hunkeren weer naar de 
hoofdklasse. Ze zĳn van mening dat 
Kloetinge daar thuishoort. Quinten: 
“We moeten dan wel zorgen voor een 
goede grasmat op het hoofdveld.” 
Freddie gaat hierin nog iets verder. 
“Met verlichting natuurlĳk.” Dat er 
plannen op tafel liggen voor kunst-
gras op ons hoofdveld doet het drie-
tal verafschuwen. “Alsjeblieft geen 
kunstgras, we willen het gras blĳven 
ruiken”, zo klinkt het in koor.

Budget
Dat de sponsorstichting in de loop 
der jaren volwassener is geworden, 
blĳk wel uit onderstaande anekdote. 
Henk: “Als debutant op het hoogste 
amateurniveau van Nederland start-
ten we uit tegen Scheveningen, de re-
gerend landskampioen met Martin Jol 
aan het roer. De ‘Schollekoppen’, die 
eigenlĳk niet wisten waar Kloetinge 
lag, vonden ons wel aardig voetballen 
maar hadden toch het volste vertrou-
wen in een goede afloop.
Maar op maandag schreef De Tele-
graaf: “Landskampioen komt niet 
verder dan 1-1.” Piet Remĳn, destĳds 
ook betrokken bĳ de oprichting van 
de sponsorstichting, stelde direct 
voor om met z’n allen naar De Pier 
in Scheveningen te gaan om het 
resultaat even flink te vieren. Met 
nog 25 wedstrĳden te gaan was gelĳk 
het grootste deel van het jaarbudget 
verdwenen, hahaha. Dat was een lesje 
voor de toekomst.”

‘De schollekoppen
wisten eigenlijk niet waar
Kloetinge lag’

‘Het is tenslotte
 stil waar het niet waait’

Vlnr: Henk Schalkoort,
Quinten van de Linde en Freddie van Zee
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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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Cees van Iwaarden
(fysiotherapie de Clavers)

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Kloetinge telde dit seizoen drie ver-
zorgers: Jan Kloet, Ramon Versluis en 
Emilia Maas. Ze waren verantwoordelĳk 
voor het eerste en het tweede op trai-
ningsavonden en wedstrĳddagen.
Vanwege omstandigheden zĳn verzor-
gers Jan Kloet (gezondheid) en Emilia 
Maas (werk) niet meer beschikbaar voor 
onze vereniging.
Wil jĳ de nieuwe verzorger worden van 
Kloetinge 1, 2 en/of -23? Mail dan naar:
technischezaken@vvkloetinge.nl.

Fysiotherapie De Clavers zorgt bĳ blessuregevallen voor advies, 
onderzoek en indien nodig voor de revalidatie. De Clavers heeft ook 
contacten met artsen van het ADRZ. Daarnaast neemt de praktĳk 
deel aan het sportspreekuur dat één keer per week wordt gehouden 
in het ziekenhuis. Om hier naartoe te kunnen, heb je een verwĳzing 
van een arts nodig. Je wordt dan gezien door een orthopeed, een 
sportfysiotherapeut en een sportarts.
Jan Doelman heeft de leiding over het medische team van Kloetinge 
en onderhoudt de contacten met het bestuur, de medische staf en 
het ADRZ. Namens De Clavers is Cees van Iwaarden vertegenwoor-
digd in het medisch team.

Inloopspreekuur
Op dinsdagavond was er van 19.30 tot 20.00 uur een inloopspreek-
uur in het kleedkamergebouw op het Wesselopark. Alle leden van 
de voetbalvereniging konden gebruik maken van dit moment, wat 
werd verzorgd door Fysiotherapie De Clavers. Mogelĳk worden deze 
spreekuren ook volgend seizoen georganiseerd.
Heb je een blessure of ben je onzeker over iets wat je voelt? Bezoek 
dan één van onze acht vestigingen. We hebben vele specialisaties in 
de praktĳk en beschikken onder andere over twee echoapparaten 
voor snelle diagnostiek en een shockwave-apparaat voor behandeling 
van chronische peesblessures.

Sluit JIJ aan bij
het medisch team
van Kloetinge?

Wat betekent
Fysio
De Clavers
voor
vv Kloetinge?

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

Medische verzorging
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‘Het tripje vorig seizoen met JO17-1 naar Engeland is goed 
bevallen’, moet Edwin van Herwĳnen gedacht hebben. 
Edwin was vorig seizoen leider bĳ de voormalige B-junioren. 
Dit seizoen is hĳ betrokken bĳ JO19-1. Hĳ organiseerde met 
zĳn compagnons een teamweekend naar Dortmund afgelo-
pen januari. 
Enthousiasmeren was niet nodig, want het volledige team 
meldde zich binnen no-time aan. Voor Prem de Jonge, 
speler van JO19-1, was het zĳn eerste teamweekend dat hĳ 
bĳ Kloetinge meegemaakt heeft. “Het was voor mĳ nieuw, 
maar dit mag ieder jaar georganiseerd worden! We hebben 
ook echt aan teambuilding gewerkt.”

Jeugdherberg
Op vrĳdagmiddag vertrok het team richting een jeugdher-
berg in Duitsland. Na een paar uur in de auto te hebben 
gezeten en met een diner achter de kiezen, was het tĳd 
voor een quiz. Deze quiz was mede door een speler van het 
team gemaakt. “Leider John Mol vertelde dat er nog een
activiteit voor de vrĳdagavond georganiseerd moest wor-
den”, aldus Wouter van Wallenburg, speler van JO19-1. “Toen 
heb ik dit met John opgepakt en hebben we een quiz in 
elkaar gezet.”

Ochtendloop
Op vrĳdagavond was er geen tĳd om op stap te gaan. 
Met een trainer als Diederik Hiensch is dat misschien ook 
wel een beetje te verwachten. Zaterdagochtend stond er 
immers een loop op het programma. “Eigenlĳk zouden we 
tegen Duitse leeftĳdsgenoten voetballen, maar helaas kon 
de wedstrĳd niet doorgaan”, vertelt Wouter. “Met de loop 
hebben we toch nog iets sportiefs kunnen doen.” 
Na een sportieve ochtend was er tĳd voor ontspanning. Het 
plan was om naar een wedstrĳd van Dortmund te gaan, 

De winterstop wordt de laatste jaren 
door steeds meer teams gebruikt om 
een trainingskamp te beleggen. Vroeger 
waren het alleen de seniorenteams 
die dit deden. Tegenwoordig pakken 
ook jeugdteams hun ko¨ers om op 
trainingskamp te gaan. Zo ook Kloetinge 
JO19-1. Zĳ staken afgelopen januari de 
grens over richting Duitsland. Het liep 
wel iets anders dan gepland was. 

DE GRENS OVER
met JO19-1

Op weg naar een potje paintballen

Yannick Sohilait
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maar helaas bleek deze helemaal uit-
verkocht. De vervangende activiteit, 
paintballen, bleek gelukkig een goed 
alternatief. “Dit vond ik het leukste 
van het weekend”, zegt Wouter.

Eén team
Dat het als jeugdteam iets moeilĳker 
is om je zaterdagavond in te vullen, 
werd helaas wel duidelĳk. Eerst werd 
er met z’n allen lekker gegeten en 
daarna mochten de spelers hun avond 
zelf invullen. Met het hele team werd 
koers gezet richting de binnenstad. 

In Duitsland zĳn er strenge regels wat 
betreft leeftĳd en alcohol. Omdat nog 
niet iedereen 18 was, konden ze niet 
allemaal naar binnen bĳ de disco-
theek. “Toen werd duidelĳk dat we 
echt een team zĳn. Samen uit, samen 
thuis”, zegt Prem. “We zĳn niet echt 
op stap geweest, maar hebben er met 
de groep gewoon een leuke avond 

van gemaakt. We zĳn terug naar de 
jeugdherberg gegaan en hebben daar 
nog wat gedronken.”
Op zondag werden de spullen gepakt 
en vertrok het gezelschap weer rich-
ting Nederland. Aan activiteiten geen 
gebrek dit weekend, want in Venlo 
werd ook nog gestopt om een potje te 
voetgolfen met het team. 

Toekomst
Voor Prem en Wouter was dit waar-
schĳnlĳk niet hun laatste trainings-
kamp met Kloetinge, want ook 
volgend jaar zullen ze in het groen 
en wit te zien zĳn. Ze hebben beiden 
aangegeven bĳ Kloetinge te willen 
blĳven, dus misschien spelen ze vol-
gend seizoen wel in het nieuwe Onder 
23-team.

‘Samen uit,
samen thuis’

Omdat de thuiswedstrĳd van BvB Dortmund was uitverkocht, bleef het voor JO19-1 bĳ een groepsfoto voor het stadion

De winnaars van het voetgolfen
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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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FOTO JOEP ZOETEWEĲ

deze meiden waren BIJNA
Nederlands kampioen!

Helaas is voor de meiden de mooie kans om te ‘shinen’ op zo’n belangrĳk 
toernooi door de Corona-pandemie verloren gegaan. Nu blĳft het bĳ 
dromen. Of zou er toch nog een nieuwe kans komen….?

Frédérique vindt het veel leuker bĳ 
MO15 dan voorheen. “In het begin was 
het nog moeilĳk, maar we hebben al 
veel geleerd. De uitdaging is groter 
geworden.”

Sportiviteitsprĳs
In de opening van dit verhaal had ik 
het al over de prestaties van deze mei-
den. Hoewel ze nog niet zoveel hebben 
gewonnen, hebben ze wel iets unieks 
gepresteerd: ze hebben zich geplaatst 
voor het Nederlands Kampioenschap 
MO13! 
Hoewel ze voorlaatste werden in de 
voorronde, plaatsten zĳ zich toch 
middels de sportiviteitsprĳs. Amy: 
“Wĳ waren extra aardig, gingen de bal 
ophalen voor de tegenstander, gaven 

iedereen een handje en zo.” Nova: “Ja, 
en sorry zeggen als er iets fout ging. 
Daardoor werden we het sportiefste 
team en mogen we de finale spelen op 
6 juni.”
De trainers zĳn het met elkaar eens. 
Mario Kalisvaart: “Hoewel we een paar 
keer verloren, werden we nooit weg-
gespeeld. En we waren met meiden uit 
twee teams (MO13 en MO15), dus ze 
moesten nog even aan elkaar wennen. 
Het is erg jammer dat we nu in juni 
niet de kans krĳgen om nog een paar 
goede wedstrĳden te spelen.” 
Marĳn had er vertrouwen in. De voor-
bereidingen waren al in volle gang. 
“We waren het Wilhelmus aan ’t oefe-
nen, want dat wordt op zo’n toernooi 
natuurlĳk ook gezongen!”

MO15-1
Ik ben in gesprek met de trainers en 
een aantal speelsters van MO15-1. Een 
team met speelsters die nog lang niet 
allemaal 14 jaar oud zĳn.
Trainer Marĳn Meĳboom: “We wilden 
graag in de eerste klasse spelen bĳ 
onder de 15. Daarom hebben we het 
team aangepast aan dit niveau.”
De meiden vervolgen in koor:
“Daardoor hadden we het wel erg 
moeilĳk in de najaarscompetitie, maar 
nu gaat het al veel beter.”
Fleur, Nova, Lara, Frederique en Amy 
zĳn dertien jaar of jonger, maar 
spelen in de competitie dus in onder 
de 15. Ze hebben al veel geleerd in dit 
half jaar. Lara: “Ik ben niet zo groot, 
dus ik moet meer beuken van de 
trainer. En we proberen uit het duel te 
blĳven door de bal sneller te passen.” 
Bĳ Fleur ligt dat anders. “Ik had het 
ook lastig. Maar omdat het zo leuk 
is in dit team, ben ik harder gaan 
trainen. Nu gaat het steeds beter!” 

Na een poosje is het mĳ wel duide-
lĳk, dit team is anders dan andere 
ploegen. De groep – die voor de helft 
bestaat uit meiden die nog bĳ MO13 
mogen spelen – kenmerkt zich vooral 
door een speciale prestatie. Het 
volkslied werd al ingestudeerd maar 
Covid-19 verstoorde ook hun grote 
droom…

Bas Schuitert
Achter (vlnr): Loïs vdH, Anne, Nova L, Romy, Fleur, Loïs vD, Amy en Melissa.
Voor: Frédérique, Nova P, Bente, Lara, Synne, Rosalie en Fadya.
Trainers: Marĳn Meĳboom en Mario Kalisvaart. 
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Toch heeft het de vaders en moeders van JO7, JO8 en JO9 er niet van weerhou-
den de weg naar het Wesselopark te vinden. Opgewekt en enthousiast bekĳken 
ze de verrichtingen van hun ‘koren te velde’. De jongens en meisjes spelen 
onderlinge wedstrĳden. De teams dragen namen als Barcelona, Juventus, 
Liverpool en Bayern München. 

Creatief
Langs de lĳn valt het al snel op dat iedere ouder zĳn of haar eigen kĳk heeft 
op het voetbalspel. Vader Raimond heeft ervaren dat zĳn zoon Valentĳn moest 
wennen aan het samenspelen in teamverband. “Hĳ vindt het vooral leuk om 
voorin te spelen. Het is nu nog vooral veel achter de bal aan lopen. De jongens 
hebben onder elkaar wel zo hun eigen positie ingenomen. Dat is wel creatief.”

Dezelfde kleding
Even verderop slaat Emiel het spel van zĳn Milan gade. “Ik vind het leuk om 
te zien dat de kinderen er zoveel plezier aan beleven. Je ziet ze groeien en de 
basisvaardigheden krĳgen ze al aardig onder de knie. Ik denk dat het belangrĳk 
is dat je kinderen op deze leeftĳd vooral informatie geeft die voor hun leeftĳd 
geschikt is. Het zĳn geen kleine volwassenen.” 
Deze raadgeving wordt nog eens bevestigd door de kleine Milan. Toen zĳn 
vader laatst vroeg wat Milan nu het leukste vindt aan het voetballen met 
leeftĳdgenootjes antwoordde de spruit: “Het leukste vind ik dat we allemaal 
dezelfde kleding aan hebben.”

Koªe en thee
Terwĳl de trainers en begeleiders het toernooi in goede banen leiden, serveert 
moeder Jessica links en rechts koºe of thee, die gretig aftrek vindt. Achter 
één van de doeltjes staan de moeders Cindy, Jantien en Stefanie gezellig te 

De ritsen van de jassen van de ouders zĳn tot de kin toe gesloten. Sjaals en 
dassen zitten gestrikt rond de hals. Handschoenen en mutsen verwarmen 
handen en hoofd. Moeder Natuur deelt zaterdagmorgen eind januari een 
winterse speldenprik uit. De temperatuur is net één graad boven nul, maar 
door de oostenwind voelt het kouder aan. ‘Een veel lagere gevoelstempera-
tuur’, zou weerman Piet Paulusma zeggen.

keuvelen. Af en toe volgt een gezamen-
lĳk applaus ter ondersteuning van de 
prestaties van de kids. 
Moeder Cindy ervaart dat haar zoontje 
Dani (5) veel energie uit zĳn hobby 
haalt. “Het is een prima uitlaatklep voor 
hem. Als er een wedstrĳd of training 
wordt afgelast, staan de tranen in zĳn 
ogen.” Cindy heeft aºniteit met voetbal. 
“Vroeger keek ik al veel voetbal op 
televisie. Wĳ hadden thuis een manege en 

Voetballertjes,
ouders en trainers
trotseren de kou

‘Het leukste vind ik
dat we allemaal dezelfde 
kleding aan hebben’

Warme koºe en thee houden de moeders Cindy, Jantien en Stefanie enigzins  op temperatuur 

Ouders langs de lijn
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daardoor werd het voetballen naar plan 
B geschoven. Eigenlĳk had ik ook graag 
gevoetbald.” De andere zoon van Cindy, 
Nick (9), speelt ook bĳ Kloetinge.

Verliezen hoort erbĳ
In huize Boone staat voetbal wekelĳks 
op de kalender. Behalve zoon Dani (7) 
voetballen ook Senn (JO12-1) en Milan 
(JO-14-2) bĳ Kloetinge. Jantien: “De 
jongens zĳn stuk voor stuk gedreven en 
willen eigenlĳk altĳd winnen. Dat is soms 
weleens lastig, want verliezen hoort bĳ 
de sport. Dan probeer ik altĳd positief te 
blĳven en geef ik vaak aan dat het een 
kwestie van opstaan en doorgaan is.” 
“Het voetballen zat er al vroeg in bĳ alle 

Afspraken
Tot slot lopen we nog even langs bĳ 
één van de vele trainers, Robert-Jan 
van JO8-2. “Het is enorm belangrĳk 
dat de ouders betrokken zĳn. Om je 
heen zie je hoeveel mensen de moeite 
genomen hebben om hun kind te 
komen supporteren. Met ouders 
hebben we de afspraak gemaakt dat 
zĳ vooral moeten aanmoedigen en 
dat de trainer er is om aanwĳzingen 
te geven. Dus vooral positief zĳn 
langs de lĳn en genieten van je kind 
dat aan het sporten is.” 

Voetballertjes,
ouders en trainers
trotseren de kou

drie. Dat is ook niet zo verwonder-
lĳk, want mĳn man William heeft 
jarenlang bĳ Borssele gevoetbald.” 
En behoorlĳk succesvol, want op de 
topscorerslĳst (vanaf 1990 tot heden) 
van de PZC prĳkt zĳn naam in de top 
100 met 129 goals (Red.).

Blèren
De papa’s Oscar, Onno en Bas hebben 
alle drie een voetbalachtergrond. 
Ze verdedigden ooit de clubkleuren 
van respectievelĳk SKNWK, Robur en 
FC Bergen. Wekelĳks volgen ze de 
ontwikkelingen van hun zoons. Ze 
staan er rustig en ontspannen bĳ. 
Er volgt al snel een lachsalvo als aan 
de heren wordt gevraagd waar ze 
vooral op letten. “Op de moeders”, 
klinkt het gekscherend. Oscar weer 
serieus: “We staan vaak mee te 
blèren. Ik probeer me zoveel mogelĳk 
in te houden. Mĳn zoon Luca beleeft 
veel plezier aan het voetballen. Alles 
gaat eigenlĳk vanzelf.” 
Onno, vader van Tĳmen, verbaast 
zich erover wat iedereen voor de club 
Kloetinge over heeft. “Ik vind het 
opvallend. Prestaties willen leveren, 
maar ondertussen ook de cohesie tus-
sen mensen in verschillende functies.” 
Papa Bas ziet in Swen duidelĳke ken-
merken uit zĳn eigen voetbalperiode. 
“Die snelheid en doelgerichtheid had 
ik ook. Dat is leuk om terug te zien. Je 
beleeft het eigenlĳk opnieuw.”

Het is enorm belangrĳk dat de ouders betrokken zĳn. Velen hebben de moeite genomen om hun kind te komen supporteren.

De papa’s Oscar, Onno en Bas hebben alle drie 
een voetbalachtergrond 

Warme koºe en thee houden de moeders Cindy, Jantien en Stefanie enigzins  op temperatuur 

Duidelĳkheid.
Daar beginnen verhoudingen tussen 
mensen en taken vaak mee. Of zoals 
een Engelse logicus en econoom 
ooit zei: ‘Een eerste vereiste van stĳl 
is duidelĳkheid’.
Daar lĳken de jeugdtrainers van 
Kloetinge in geslaagd. Mede dankzĳ 
de betrokkenheid van de ouders. 
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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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Wim Sturm

Je vraagt je af...
Hoe zou dat eigenlĳk zĳn gegaan bĳ 
de familie Esser, vroeger aan de keu-
kentafel? Werd er altĳd over voetbal 
gepraat, werd er in de tuin tegen de 
schutting gebald tot de buren er gek 
van werden, hoeveel ruiten zĳn er 
gesneuveld, was er vaak onderling 
ruzie wie nu eigenlĳk het beste was 
en leden de schoolprestaties onder de 
voetbaldrang van de tweeling? 
Hoeveel paar voetbalschoenen 
versleten de heren in hun Kloetinge 
jaren, hoeveel vuile tenues 
heeft moeder Esser wel 
niet gewassen en hoeveel 
kilometer reed vader 
Esser om hun zoons 
naar de trainingen 
en wedstrĳden te 
brengen voor ze op 
eigen benen 
stonden?

Als je een voetballiefhebber zou vragen: noem eens een 
paar bekende voetbaltweelingen? Dan zullen vaak Frank 
en Ronald de Boer, Rene en Willy van de Kerkhof en Dennis 
en Gerard de Nooĳer worden genoemd. De echte Kloetinge 
aanhanger zal echter als eerste Jaap en Daan Esser noemen, 
onze voetbaltweeling.

En zus Marieke niet te vergeten. 
Hoeveel uur stond ze langs de lĳn 
om haar broers aan te moedigen? 
En wat te denken van de kilo’s 
macaroni en liters pastasaus die 
vader Esser in de kantine bereidde 
na de donderdagtraining en op de 
wedstrĳddag van Kloetinge 1?

Staat van dienst
Nu de heren na 17 en 18 seizoenen 
Kloetinge 1 aan het eind van dit 
seizoen een punt zetten achter hun 
actieve voetballoopbaan, komen deze 
vragen zomaar in me op. Ze gaan 

zich scharen in het rĳtje spelers 
(denk aan: Kees Katsman, Diederik 
Hiensch en John Kole) met een 
onberispelĳke staat van dienst en 
meer dan een decennium bĳ onze 

hoofdmacht. Een staat 
van dienst die er 

zĳn mag, maar ook de inzet en be-
trokkenheid van jullie ouders en zus 
is natuurlĳk van onschatbare waarde 
geweest.

Afscheidswedstrĳd
Ik heb het de afgelopen jaren alle-
maal redelĳk van dichtbĳ mogen 
meemaken en dat was helemaal niet 
vervelend. Jaap en Daan dank voor de 
mooie voetbaljaren, jullie toeganke-
lĳkheid en positiviteit. Een standbeeld 

bĳ de ingang van het 
Wesselopark lĳkt me 
een beetje overdre-
ven, maar een mooie 
afscheidswedstrĳd is 
wel op zĳn plaats.
Mag ik dan de
speaker zĳn?

Afscheid nemen
bestaat niet
Afscheid nemen

aanhanger zal echter als eerste Jaap en Daan Esser noemen, 

bestaat niet
Afscheid nemen
bestaat niet

Jaap (links) en Daan aan de keukentafel

17 en 18 seizoenen Kloetinge 1

Langs de zijlijn
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WIE ZOEKEN WE?
Voor alle communicatie geldt: niet meer bellen na 22:00

Wĳ hebben getracht deze informatie zo nauwkeurig 
mogelĳk samen te stellen. Eventuele aanpassingen 
graag doorgeven aan: clubmagazine@vvkloetinge.nl

VV KLOETINGE
Clubgebouw 0113 213 173
Noordeinde 5c, Kloetinge
Postadres
Postbus 454, 4460 AW Goes

BESTUUR 
Voorzitter
Jan-Kees de Bruine 0651 836 127
voorzitter@vvkloetinge.nl
Secretaris
Anouk Meijer 0653 540 645
secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester
Arjo Schroevers 0613 010 881
penningmeester@vvkloetinge.nl 
Jeugdzaken
Connie Karelse 0612 574 569
jeugdzaken@vvkloetinge.nl 
Algemene zaken
Laurens Oele 0651 072 777
algemenezaken@vvkloetinge.nl 
Wedstrijdzaken
Antoine van Goethem 0638 543 160
wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl

JEUGDCOMMISSIE
Bestuurslid jeugdzaken
Connie Karelse 0612 574 569
jeugdzaken@vvkloetinge.nl 
Wedstrijdzaken
Antoine van Goethem 0638 543 160
wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Algemene zaken
Ad Joosse 0652 542 429
adjoosse@vvkloetinge.nl

TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE
Coördinatoren
JO19/17 Niels Meijer 0646 045 596
 junioren-o19@vvkloetinge.nl
 junioren-o17@vvkloetinge.nl
JO15/14/13 Geuch Zijlma 0642 608 670
 junioren-o15@vvkloetinge.nl
 junioren-o14@vvkloetinge.nl
 junioren-o13@vvkloetinge.nl
JO12/11/10 Ester Heemskerk 0622 089 251
 junioren-o12@vvkloetinge.nl
 junioren-o11@vvkloetinge.nl
 junioren-o10@vvkloetinge.nl
JO9/8/7/6 Arne Honingh 0654 262 504
 junioren-o9@vvkloetinge.nl
 junioren-o8@vvkloetinge.nl
 junioren-o7@vvkloetinge.nl
 junioren-o6@vvkloetinge.nl
Dames en Jans Onderdijk 0640 269 855
meisjes meiden@vvkloetinge.nl 

TECHNISCH COÖRDINATOR JEUGD
Opleidingsfase
t/m O15 Willy Lund 0613 090 933
 willy.lund@zeelandnet.nl
Prestatiefase
O17/19 Diederik Hiensch 0610 499 390
 diederikhiensch@hotmail.com 

COMMERCIËLE ZAKEN
Dirk Rooze 0623 074 120
commercielezaken@vvkloetinge.nl  

ALGEMEEN
Aanvragen lidmaatschap of proeftraining
info@vvkloetinge.nl
Archief
Joop Quinten 0113 223 139
jiquinten@zeelandnet.nl
Clubhuis/Kantine
Albert Joosse 0646 753 592
clubhuis@vvkloetinge.nl 
Clubmagazine
Adri de Bruine 0113 228 388
clubmagazine@vvkloetinge.nl 
Commissie Sportiviteit en Gedrag
sportiefgedrag@vvkloetinge.nl
Consul
Robbie Simson 0113 851 083

Fysiotherapeut
De Clavers, Kees van Iwaarden 0113 215 802
info@clavers.nl
Jeugdtoernooien
Monique de Bruine 0630 604 091
Peter van Sorgen 0623 530 921
toernooien@vvkloetinge.nl
Kleding
Danny Hijdra 0641 872 873
kleding@vvkloetinge.nl
Ledenadministratie
Wim de Vos 0113 220 263
ledenadministratie@vvkloetinge.nl 
Onderhoud accommodatie en oud papier
Jaap Vis  0653 404 248
onderhoudsploeg@vvkloetinge.nl
Sponsorhome
Stephanie van Weele 0646 258 455
jkdebruine@zeelandnet.nl 
Supportersclub Kloetinge Fanatics
Yannick Sohilait 0612 399 285
info@kloetingefanatics.nl
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene 0654 342 928
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl 
Webteam
Martin Robesin, Antoine van Goethem, 
Silvester Koenen, Jakim Herrebout
webmaster@vvkloetinge.nl 
Webshop
Bianca Tazelaar
webshop@vvkloetinge.nl 

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
John Heijnsdijk 0623 911 026
john.heijnsdijk@rabobank.nl 
Penningmeester
Abko Nijsse 0622 412 625
abko@nijsse.nl 
Secretaris
Stephanie van Weele 0646 258 455
secretariaat@bckloetinge.nl 

SENIOREN
KLOETINGE 1
André Krijger 0636 313 379
andrekrijger@hotmail.nl 
KLOETINGE DAMES 1
Niek Meulenberg 0683 325 356
niekmeul4@gmail.com
KLOETINGE 2
Lauran de Hond 0644 804 577
laurandehond@zeelandnet.nl 
KLOETINGE 3
Huib Quinten 0650 647 566
quint@zeelandnet.nl 
KLOETINGE 4
Laurens Oele 0651 072 777
l.oele1@kpnplanet.nl
KLOETINGE 5
-
KLOETINGE 6
Jasper Lindenbergh 0657 638 245
jasperlind12@gmail.com 
KLOETINGE 7
Ramon Krijger 0610 642 084
ramonkrijger@hotmail.com 
KLOETINGE 8
Bjorn van Goethem 0613 347 661
bjornvangoethem@live.nl
45+ VOETBAL
Humphrey Scholten 0652 682 829
humphrey28@zeelandnet.nl
WALKING FOOTBALL
Anouk Meijer 0653 540 645
secretariaat@vvkloetinge.nl 

JUNIOREN
JO19-1 Edwin van Herwijnen 0648 958 816
 blascowitz@zeelandnet.nl
MO19-1 Martin van Dijk 0650 502 099
 mvandijk1967@gmail.com

JO19-2 Piet Jan Kole 0629 594 853
 kolepj@gmail.com
JO19-3 Marco van de Linde 0653 396 621
 mvdl@jvandelinde.nl
JO17-1 Willy Lund 0613 090 933
 willy.lund@zeelandnet.nl 
MO17-1 Albert Besuyen 0633 961 084
 albertbesuyen@gmail.com
JO17-2 Jacco Honingh 0630 327 782
 j_honingh@hotmail.com
MO17-2 Jeroen van Popering 0641 379 644
 jpoper@zeelandnet.nl
JO17-3 Patrick Bunt 0649 490 175
 bunt@zeelandnet.nl
JO17-4 Annette van Zanten 0630 598 086
 annette@advocaatbals.com
JO17-5 Michael Romijn 0622 998 317
 romijnm@zeelandnet.nl   
JO15-1 Marcel Kole 0651 143 966
 mkole73@zeelandnet.nl
MO15-1 Marijn Meijboom 0620 419 004
 marijn@van-de-velde.nl
JO15-2 Dirk Rooze 0623 074 120
 dirk@horecadesk.nl
JO15-3 Erik Stevense 0650 507 003
 caroerik@zeelandnet.nl
JO14-1 Salim Achoui 0615 301 972
 salim.achoui@outlook.com
JO14-2 Carolien Slootmaker 0636 563 190
 carolien.slootmaker@xs4all.nl
JO14-3 Nick Westerbeke 0636 484 216
 nickwesterbeke@zeelandnet.nl
JO13-1 Rien de Bruine 0623 356 068
 madebruine@kpnmail.nl 
MO13-1 Camil Bosman 0646 857 902
 judithencamil@xs4all.nl
JO13-2 Jurrie Klopmeijer 0630 758 627
 jurrie_feyenoord@ live.nl
MO13-2 Raymond Nicodem 0683 174 170
 nicodem67@gmail.com
JO13-3 Jelmer Geluk 0651 506 896
 jelmergeluk@gmail.com 
JO12-1 Wybrand Boonstra 0612 275 775
 wboonstra@zeelandnet.nl 
JO12-2 Sem Bekker Gouweleeuw 0657 065 399
 semarturo11@gmail.com
JO12-3 Wim Hendrikse 0621 574 437
 hendrikse.wa@hotmail.com
JO11-1 Rob de Baar 0629 737 424
 robdebaar@hotmail.nl
MO11-1 Guido van de Velde 0628 264 301
 guidovandevelde73@gmail.com
JO11-2 Dirk-Jan Visser 0652 401 416
 visser1979@zeelandnet.nl
MO11-2 Dion Lossie 0611 159 848
 dion.en.natasja@gmail.com
JO11- 3 Gudo Klein Gebbink 0651 268 637
 garkleingebbink@gmail.com
JO10-1 Wilbert Kusse 0623 772 533
 natwil@telfort.nl  
JO10-2 Nitin Weezepoel 0624 775 365
 fi rerescue@live.nl
JO10-3 Michel de Vries 0646 356 878
 micheldev@me.com 
JO9-1 Tom Verdonk 0614 455 225
 tomverdonk@zeelandnet.nl
JO9-2 Tom Dietvorst 0682 323 995
 tgcdietvorst@gmail.com
JO9-3 Michael van Dijk 0628 557 294
 mljvandijk@zeelandnet.nl
JO9-4 Jobbe de Wilde 0657 177 518
 jobbedewilde94@hotmail.nl
JO9-5 Martin Westdorp 0641 290 554
 ikzelf2@gmail.com
JO8-1 Marko Zijl 0613 052 099
 markozijl@gmail.com
JO8-2 André Bosschaart 0613 498 910
 a.bosschaart2@gmail.com
JO7-1 Jarco van de Ketterij 0612 793161
 j.vandeketterij@zeelandnet.nl 
JO7-2 Ronald Onderdijk 0622 883 010
 ronaldonderdijk@hotmail.com
JO6-1 Natascha de Jonge 0612 388 113
 njonge@hotmail.com

CONTACTPERSONEN PER 
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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!




