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Organisatie

Bestuur	 	 	 	 (0113)
Voorzitter vacant
Vice-voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris Hannie Kloet Weegbree 26 4421 MK Kapelle 25 74 01
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Jaap Honingh Stadhouderslaan 18 4461 TT Goes 21 41 80
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
PR en sponsoring Piet de Haze Krommemeet 6 4464 AA Goes 21 59 97
 pr@vvkloetinge.nl 
Accommodatiezaken vacant
Voorzitter jeugd Peter Louwman H. Roland Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter Peter Louwman H. Roland Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Secretaris (wedstr.) Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Hoofd jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614284856
 johnebert@zeelandnet.nl
Coörd.jun. A1, A2, B1, B2 Wim Verlinde Kattendijksedijk 19 4463 AL Goes 21 18 65
 wimverlinde@eethuisdevierlinden.nl
Coörd.jun. B3, B4, C-jun. Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. D Rinie Versluis Hogewei 32 4464 AL Goes 21 57 48
 rinieversluis@zeelandnet.nl
Coörd.pup. E Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 21 13 76
 wimhazelaar@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. F-pup./mini’s Jean-Piere de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Algemene & Techn. zaken Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

en financiën adjoosse@vvkloetinge.nl
Voorzitter CTEO Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Rianne Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 riannezandee@vvkloetinge.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen/wachtlijst Gerard Murre Beethovenlaan 56 4462 JH Goes 21 19 33
 murre-kloetinge@zeelandnet.nl
Kleding André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenpoldersew.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl

Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website
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Van de redactie
Elke keer als ik als lid van de 
redactie van ons clubblad aan de 
beurt ben om het voorwoord te 
verzorgen, maken weemoedige 
gedachten zich van mij meester 
en moet ik om welke reden dan 
ook terugkijken naar de rijke 
historie van onze vereniging.

Via de media werd mijn aandacht 
getroffen door een nieuw in het 
leven geroepen website van de 
Zeeuwse kranten die vanaf begin 
dit jaar allemaal digitaal zijn ge-
maakt. Alle kranten, uit een ver 
verleden tot heden, zijn nu op te 
roepen via krantenbankzeeland.
nl. 
Als geboren en getogen Kloetin-
ger kijk ik dan graag terug naar 
een verleden waarvan ik zelf deel 
uit maakte.

Het is april 1972 als ik als jeugd-
lid gevraagd wordt de kampi-
oensbloemen te overhandigen 
aan de spelers van Kloetinge 1 
die deze zaterdag in de wedstrijd 
tegen ’s Heer Arendskerke kam-
pioen kunnen worden. 

I N H O U D

MAART 2011

Vol zenuwen neem ik plaats op 
de tribune en zie tot mijn grote 
schrik  dat wij na een kwartier al 
achter komen. Nog voor de rust 
wordt de schade gerepareerd en 
komen we op 2-1 en na rust is er 
geen vuiltje meer aan de lucht 
en komt de eindstand van 3-1 op 
het bord.

10 minuten voor tijd mag ik mij 
gaan omkleden en zo loop ik na 
het laatste fluitsignaal in voet-
balkleding met een bos bloemen 
het veld op en kies een speler 
uit die ik de kampioensbloemen 
mag schenken. Excelsior komt 
op het veld. Burgemeester Huber 
loopt met een kampioensbeker 
en niets is te dol.
Spelers als Kees van Keulen, 
Adrie de Regt, Berto de Marco, 
Frans Cobben Kees de Mol en 
Cor Hollestelle komen in dit 
Kampioenselftal weer in mijn 
herinnering naar boven maar 
met de digitalisering van de PZC 
komen ze nu ook visueel zo je 
huiskamer binnen.

Wim Sturm

Uit de bestuurskamer
- Antoine is ‘geridderd’ met de gouden waarderingsspeld van 

de KNVB. 
- Er moet driftig worden gezocht naar nieuwe clubscheids-

rechters.
- De sponsorloop was een redelijk succes.
- Er wordt een nieuw trainingsschema opgesteld i.v.m. het 

gebruik van het nieuwe stuk kunstgras. Dit ligt er trouwens 
prachtig bij.

- De trainer van de 1e selectie is weer voor een jaar vastge-
legd.

- Op 18 juni vindt de eerste Kloetingsedag plaats. Ook de VVK zal hieraan meewerken d.m.v. een foto-
tentoonstelling op het Marktveld. Andere activiteiten worden nog ontwikkeld.
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Van de vice-voorzitter
Afgelopen zaterdag, 26 februari, ondanks de slechte voorteke-
nen (waarover zometeen meer), met erevoorzitter Leen Kraak en 
secretaris Hannie Kloet op weg naar Leerdam, een stad waar ik 
nooit eerder was geweest. Altijd weer een belevenis! En terwijl 
de regen neergutste op Hannie’s bolide (zou het worden afge-
last?) deden we aan prognostieken. Tenminste 1 punt en wel-
licht 3, waarom niet? Tja, waarom niet? 
De slechte voortekenen! 

Ondanks mijn bijna voortdu-
rende positieve aanwezigheid 
bij uitwedstrijden mocht ik tot 
nu toe slechts 1 schamel puntje 
(Kozakken Boys uit) mee terug 
nemen naar Zeeland. Bij de 
andere ‘uit’ behaalde punten kon 
ik door omstandigheden helaas 
niet aanwezig zijn. LRC-Kloetin-
ge, 0-2 ruststand, ’t bleef maar 
regenen. Even overwogen om me 
rustig (en vooral: overdekt) in de 
kantine terug te trekken. De drie 
punten leken me immers ‘bin-
nen’. In de tweede helft ontspon 
zich echter een hartstochtelijk 
gevecht, hetgeen leidde tot twee 

doelpunten van de Leerdam-
mers. Eindstand: 2-2. Puntje mee 
naar Kloetinge, de hele wed-
strijd beschouwend, niet geheel 
onterecht. Samenvattend: ik durf 
me weer bij uitwedstrijden te 
vertonen. Ondanks mijn aanwe-
zigheid kan Kloetinge ‘uit’ punten 
pakken. Een hele geruststelling 
de komende, spannende, maan-
den. 

En verder van het bestuurs-
front?
Het bestuur heeft de afgelopen 
maand niet stil gezeten: ver-
dere afwikkeling kunstgrasveld, 

verdere inrichting nieuwbouw, 
het ontwikkelen van het eerste 
concept beleidsplan 2011- 2015, 
de jacht op een nieuwe voorzitter 
etc. etc. Teveel om op te noemen 
maar dat hoort bij een grote, am-
bitieuze vereniging als Kloetinge. 
Natuurlijk is er weleens gemor 
en gemopper. Wat me echter het 
meest opvalt: als de schouders 
er echt onder moeten, gaan ze 
er zonder pardon onder. En dat 
binnen alle gelederen van de 
vereniging. Daar ben ik trots op. 
Volhouden!

Jos Verpaalen

LRC Leerdam - Kloetinge (2-2) foto Arjan Bot
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De jaarlijkse verloting
Binnenkort ontvangen alle leden weer de 
boekjes met 25 loten. Het is de bedoeling 
dat elk lid 25 loten verkoopt. Het is uiteraard 
niet nodig alle loten te verkopen; men kan een 
deel verkopen en de rest zelf houden. Het geld 
van de verkoop van de loten kunnen de meeste 
leden houden! Ze hebben deze loten al betaald 
in de contributie; die is vorig seizoen nl. met 
20 euro omhoog gegaan. Als je dus alle loten 
verkoopt, heb je nog 5 euro winst. Eigenlijk is de 
contributie dus met 5 euro omlaag gegaan! 
Bij de trekking vorig jaar bleek, dat heel wat 
senioren hun boekje loten zelf hadden gehouden; 
daardoor vielen opmerkelijk veel prijzen bij leden 
van de vereniging.

Voor alle duidelijkheid: De leden, 
die contributie betalen, krijgen 
een boekje met 25 loten! Dat zijn 
hun loten; ze kunnen ze verkopen 
of zelf houden! Het geld van deze 
loten mogen ze houden. Vorig 
jaar leidde dat tot opmerkelijke 
reacties. Een jeugdlid kwam het 
lege boekje inleveren met daarbij 
25 euro. Toen hem werd verteld, 
dat hij dat geld niet hoefde in te 
leveren, was hij erg blij. “Mijn 
moeder weet dat niet en dat zal 
ik ook maar zo laten!” 

Wel willen we graag de lege 
boekjes terug, zodat we na de 
trekking uit kunnen zoeken, wie 
de prijswinnaars zijn. Vorig jaar 
hadden we binnen een week na 
de trekking contact gehad met 
alle prijswinnaars. We kunnen 
dat uiteraard alleen doen als de 
kopers hun gegevens invullen op 
het strookje en als we de lege 
boekjes weer terug krijgen.

Er zijn ook leden, zoals allerlei 
vrijwilligers (b.v. jeugdleiders en 
–trainers) die geen contributie 
betalen. Deze leden ontvangen 
ook een boekje loten en we ho-
pen, dat ze die ook verkopen. Zij 
moeten 20 euro afdragen als alle 
loten verkocht zijn.

Extra premie
Als je als lid alle 25 
loten verkocht hebt 
en je denkt er nog 
meer te kunnen verkopen, 
dan kun je extra boekjes loten 
ophalen in het kleedgebouw. Van 
deze extra boekjes moet 20 euro 
worden afgedragen. Dus van 
elk extra verkocht boekje loten 
krijgt de verkoper een premie 
van 5 euro. Hoe meer boekjes 
loten je dus verkoopt, hoe hoger 
je premie oploopt. Als iemand 
3 boekjes extra verkoopt, heeft 
hij daarmee 15 euro verdiend.
Daarom is er deze keer geen 
prijs voor degene, die de meeste 
loten heeft verkocht. 
Wel is er een prijs voor het team, 
dat gemiddeld de meeste loten 
verkocht heeft. Dus stimuleer je 
teamgenoten om zoveel mogelijk 
loten te verkopen.

De loten kosten weer 1 euro per 
stuk. De te winnen prijzen zijn 
zeker niet mis. De hoofdprijs 
zijn reischeques ter waarde van 
1.000 euro, de tweede prijs is 
een dames- of herenfi ets en 
de derde prijs een LCD t.v. De 
andere prijzen zijn in hoofdzaak 
waardebonnen van sponsoren 
van onze vereniging. 

Belangrijk
- Elk lid krijgt een boekje met 25 

loten.
- De leden die contributie be-

talen, kunnen het geld van de 
loten zelf houden.

- Laat de kopers zo mogelijk hun 
gegevens invullen.

- Zorg, dat de lege boekjes op 
tijd weer worden ingeleverd.

- Van elk extra verkocht boekje 
loten moet 20 euro worden 
ingeleverd!

- Het team, dat gemiddeld per 
speler de meeste loten ver-
koopt, wint een prijs.

- Leden, die geen contributie 
betalen worden verzocht ook 
25 loten te verkopen; zij dienen 
dan 20 euro af te dragen.

van de verkoop van de loten kunnen de meeste 

verkoopt, heb je nog 5 euro winst. Eigenlijk is de 

senioren hun boekje loten zelf hadden gehouden; 
daardoor vielen opmerkelijk veel prijzen bij leden 
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HollandInternationalReisbureau René

voetbalvereniging Kloetinge
Verloting 2010.  Opbrengst ten bate van nieuwbouw kleedlokalen.naam

adres

pc/plaats

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

wintersportvakantie
ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René dames- of herenfi ets
 LCD TVen verder vele waardevolle prijzen

1,–1,–

HollandInternationalReisbureau René

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

Hoofdprijs:wintersportvakantie
ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René
2 e prijs:  dames- of herenfi ets

3 e prijs:  LCD TVen verder vele waardevolle prijzenPrijs per lot € 1,–1,–

HollandInternationalReisbureau René

Loterij   Trekking zaterdag 5 juni 2010 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 

Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 20 januari  2010.  Aantal loten 25.000.
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voor een 

TUSSENTIJDSE
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN DE VV KLOETINGE

te houden op
maandag 28 maart 2011
om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering 22 november 2010.*

4. Bestuursverkiezing.
 Voor de functie van voorzitter wordt de heer M.K. Dieleman (Rinus) voorge-

dragen.
 (Tegen)kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door tenminste 

3 leden worden aangemeld bij de secretaris.

5. Bekrachtiging besluit opstalrecht.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Ouders	kunnen	hun	kind	vertegenwoordigen	op	de	algemene	ledenver-
gadering.	Zoals	blijkt	uit	de	statuten	(zie	hieronder)	en	het	reglement	van	
de	KNVB	hebben	ook	zij	stemrecht.	Het	aantal	stemmen	is	dan	conform	
de	leeftijd	van	het	kind.

ARTIKEL	17:	Toegang	en	besluitvorming	algemene	vergadering
Lid 2: 
Een lid jonger dan zestien jaar heeft één stem. Een lid van zestien of zeventien jaar heeft twee stemmen 
en een lid van 18 jaar of ouder heeft drie stemmen.
Lid 3:
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien 
jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal voor niet meer dan twee leden stem uitbrengen. 

* Deze kunnen 1 week voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris,
 tel. 257401 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl.

 De secretaris
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Warm 
Het is prachtig, zonnig weer 
na zo’n beetje de laatste nacht 
met lichte tot matige vorst. Dus, 
op de fiets naar Heinkenszand; 
op de heenweg de oostenwind 
achter en even nog niet den-
ken aan de tocht terug naar 
Goes. Eigenlijk valt het best een 
beetje tegen; het is kouder dan 
ik verwacht had. Maar binnen bij 
Zuidweg - Zwartepoorte is het 
behaaglijk warm. Niek zorgt bo-
vendien voor een kop warme kof-
fie en daarmee is de kou gauw 
vergeten. Een beetje symbolisch 
voor een bedrijf, dat zich ook 
bezig houdt met allerlei vormen 
van verwarming. 

Geen files
Het bedrijf is al meer dan 100 
jaar oud. Het familiebedrijf 
Zuidweg was gevestigd aan de 
Dorpsstraat in Heinkenszand 
Halverwege de jaren zeven-
tig is de heer Zwartepoorte 
toegetreden tot het bedrijf en 
werd de naam, niet verrassend, 
Zuidweg - Zwartepoorte. Het 
bedrijf verhuisde toen naar de 
plaats waar het ook nu nog zit op 
industrieterrein Meulwegje 1 in 
Heinkenszand. Niek: “Dit is een 
prima locatie; we zitten vlak bij 
de A58 en we hebben hier geen 
spitsproblemen zoals in Goes. 
We zitten centraal in Zeeland, we 
zijn zo in Zeeuws-Vlaanderen of 
in Schouwen en als in de toe-

komst de aansluiting op de A 58 
wordt gerealiseerd zitten we hier 
helemaal goed. Niet voor niets 
is er veel belangstelling voor de 
bedrijventerreinen in Heinkens-
zand.”
Zuidweg - Zwartepoorte heeft 
ook nog een vestiging in Vlissin-
gen; deze is vooral gericht op de 
petro-chemische industrie.

Zuidweg – Zwartepoorte – 
Zandee
Toen de vorige eigenaar in 2009 
besloot te stoppen met het 
bedrijf heeft Niek het overge-
nomen. Niek: “Dat is heel snel 
gezegd, maar er komt heel veel 
kijken bij een bedrijfsovername.” 
Niek is geen familie van één van 

door Adri de Bruine

SPONSOR	VAN	DE	MAANDSPONSOR	VAN	DE	MAAND

Installatiebedrijf Zuidweg - Zwartepoorte

In deze rubriek halen we elke keer een sponsor van onze vereni-
ging voor het voetlicht. Daarbij maken we kennis met het bedrijf 
en de persoon of personen achter het bedrijf. Vaak levert dat 
verrassende ontdekkingen op. Voor het maartnummer van ‘Op 
de Korrel’ had ik een gesprek met Niek Zandee, directeur/eige-
naar van Installatiebedrijf Zuidweg – Zwartepoorte op industrie-
terrein Meulwegje 1 in Heinkenszand.
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de vorige eigenaren. Zijn naam 
past wel erg goed in het rijtje 
namen, die allemaal beginnen 
met een Z. 
Niek: “Ik heb een technische 
opleiding gevolgd in het leerling-
stelsel, dat nu de BBL (Beroeps 
Begeleidende Leerweg) heet. 
Dat betekent, dat ik een dag op 
school zat en de theorie leerde; 
de rest van de week werkte ik 
in de praktijk. Dat is een heel 
goede manier om een vak te 
leren. Vandaar dat we onze jonge 
werknemers ook zo’n opleiding 
laten volgen. We zijn dan ook een 
leerbedrijf, waar de leerlingen de 
praktijk leren. Het is moeilijk om 
aan goed technisch personeel te 
komen, maar vaak blijven deze 
leerlingen hier werken. Voor ons 
is het een voordeel; we kunnen 
zien wat voor vlees we in de kuip 
hebben.” Niek heeft later allerlei 
avondcursussen gevolgd, niet 
alleen in de techniek, maar ook 
bedrijfskunde. “Als directeur 
moet ik zeker de praktijk kennen, 
maar het is ook belangrijk, dat je 
weet hoe je een bedrijf runt.”
Op dit moment werken er 19 
mensen bij Zuidweg - Zwarte-
poorte. Niek bemant samen met 
een collega het kantoor en er is 
een administratieve kracht voor 
een aantal dagen in de week. 
Mede daardoor zijn de overhead-

kosten vrij laag en zijn de lijnen 
kort.

Volledig pakket
Zuidweg - Zwartepoorte biedt het 
volledige pakket in de installatie-
techniek aan. Dit omvat: Centra-
le Verwarming, Vloerverwarming, 
Luchtverwarming, Ventilatie, 
Gas- en Oliestook, Sanitair, Lood-
gieterswerk, Dakdekkerswerk, 
Onderhoud, Elektrische Instal-
laties en Airco. Niek: “Elk karwei 
is voor ons interessant; van 
nieuwbouwprojecten, renovatie, 
utiliteitsbouw, zoals scholen en 
kantoren, restauratie van mo-
numentale gebouwen tot kleine 
klusjes bij particulieren; we staan 
overal voor klaar. Opdrachtge-
vers zijn overheid, aannemers en 
particulieren, het hele segment. 
Ons werkgebied is heel zuid-west 
Nederland.” Hij noemt enkele 
bijzondere projecten waaraan ge-
werkt wordt, zoals de dakbedek-
king van de molen op Kortgene 
en de bouw van appartementen 
en bungalows in en bij de Stel-
lehoeve in Wemeldinge. Het 
contact met de klanten verloopt 
in eerste instantie via Niek; hij is 
het aanspreekpunt voor de klan-
ten. “We spelen in op de wensen 
van de klanten; klantvriendelijk-
heid en flexibiliteit staan hoog in 
ons vaandel.”

Milieu
De techniek ontwikkelt zich snel. 
Zo wordt er steeds meer gewerkt 
met aardwarmte voor verwar-
ming en koeling van gebouwen; 
het is een energiebron, die onuit-
puttelijk is. Ook noemt Niek de 
HRE ketel, een cv-ketel met een 
Stirlingmotor, die energie opwekt 
en het gebruik van zonnewarmte 
door middel van zonnepanelen. 
Ook de toepassing van LED-
verlichting wordt steeds meer 
toegepast. Er is veel belangstel-
ling voor energiebesparing en 
de mensen zijn zich steeds meer 
bewust van het milieu.

Een probleem bij het toepassen 
van nieuwe energietechnieken 
zoals het gebruik van aard-
warmte is, dat er veel geld moet 
worden geïnvesteerd. De over-
heid stimuleert dit wel maar de 
subsidiepot is meestal heel snel 
leeg en de regels veranderen 
steeds. 
De monteurs moeten op de 
hoogte blijven van de technische 
ontwikkelingen; daarom volgen 
ze regelmatig bijscholingscursus-
sen. 
Niek: “Evenals veel bedrijven 
in de bouwnijverheid voelt ook 
Zuidweg - Zwartepoorte de 
gevolgen van de crisis, vooral de 
nieuwbouw is een stuk minder. 
De overheid heeft stimulerings-
maatregelen genomen, zoals 
het verlagen van de BTW van 
19% naar 6% op arbeid voor de 
particuliere markt, waardoor 
het aantrekkelijk wordt om werk 

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
September 2010 Jan-Kees de Bruine (SVVK) en Peter Louwman (jeugdvoorzitter)
November 2010 Marco Tolhoek (Fysiotherapiecentrum ‘De Tol’))
December 2010 Ko Kooman (Ko’s Notenshop)
Februari 2011 Pascal van den Broeke (Groenflex)
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versneld uit te laten voeren. On-
zeker is of deze maatregel wordt 
verlengd.”

SVVK
De vorige eigenaar van het 
bedrijf had totaal niets met 
sport, maar Niek des te meer. Hij 
heeft zelf gekorfbald bij Blauw 
Wit en daarnaast aan allerlei 
andere sporten gedaan. Zijn 
beide broers speelden (en zijn 
jongste broer nog steeds) bij 
Kloetinge. Bovendien is hij als 
geboren en getogen ‘Klusdurper’ 
sterk betrokken bij het dorp 
en dus ook bij de vv Kloetinge. 
Vandaar dat de stap naar het 
lidmaatschap van de Stichting 
‘Vrienden van Kloetinge’ niet zo 
groot was. Bovendien zijn veel 
van de zakenrelaties van Zuidweg 
- Zwartepoorte eveneens lid van 
de sponsorclub.
Inmiddels speelt zijn zoontje ook 
in de jeugd van Kloetinge; het 
team wordt gesponsord door 

Zuidweg - Zwartepoorte. Zo is hij 
op zaterdagmorgen vaak op het 
Wesselopark bij het team van 
zijn zoon en ’s middags bij het 
eerste.
Niek is trots op het nieuwe 
kleedgebouw. “We hebben daar 
ook ons steentje aan bijgedra-
gen; het is heel mooi geworden. 
Dat geldt trouwens voor heel het 
Wesselopark. De nieuwe strook 
kunstgras, de skatebaan, de 
voetbalkooi en de verbeterde en-

tree maken het tot een prachtig 
sportpark, waar we ons niet voor 
hoeven te schamen!”

Helaas was tijdens ons gesprek 
de wind niet gedraaid, zodat ik 
de koude oostenwind pal tegen 
had. Het kostte flink wat ener-
gie, maar het was een prima 
toepassing van energietechniek! 
Dat had ik wel meegekregen bij 
Zuidweg - Zwartepoorte!

Enkele zakelijke gegevens: 
Installatiebedrijf Zuidweg-Zwartepoorte
Industrieterrein Meulwegje 1
Postbus 18
4450 AA Heinkenszand
Tel. 0113-561386
Mail-adres: instal@zuidweg-zwartepoorte.nl 

Pupil van de week
Zaterdag 12 februari 2011 Kloetinge - DTS’35 (1-1)
Ming Yiem speelt in E7 en is 9 jaar.
Trainer/leiders zijn Remco, Rolf en Rien.

VRAGEN
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat Kloetinge goed is
 en ik ook.
Wat vind je leuk aan de training? Nou dan kan ik voetballen.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer? Alleen voetballen.
Op welke school zit je? Kohnstammschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer/keeper.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer?  Van der Sar.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Weet ik niet.
Wat lust je niet graag? Friet.
Wat eet je het liefste? Kip.
Waaraan heb je een hekel? Toetsen.
Op welke positie speel je het liefst?  In het doel.
Wat kan je het beste bij voetballen? Keepen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Dat we met de bus naar Ajax-NAC zijn geweest.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-0 voor Kloetinge.

Ming Yiem Man
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Eerste Kloetingsedag op 18 juni
Op zaterdag 18 juni bruist Kloetinge van de activiteiten
Op die dag wordt voor de eerste keer de Kloetingsedag gehouden
inclusief een heus popfestival: Kluspop.

Het Marktveld met het Koetshuis 
zal het centrale punt zijn tijdens 
de Kloetingsedag. Van daaruit 
wordt met borden een route aan-
gegeven naar de andere locaties 
waar wat gebeurt. Ook worden 
ritjes gemaakt met koetsen, 
onder meer naar de molen. Het 
dorpscentrum zal tijdens deze 
dag autovrij zijn. We willen ook 
proberen een oversteek te ma-

ken tussen de tuin van de familie 
Lenshoek en die van de am-
bachtsvrouwe. Dat is een kwes-
tie van een slootje oversteken, 
maar dan heb je meteen een 
gigantisch gebied. De historie 
is - vanwege de prominente rol 
van het koetshuis in het geheel 
- rijkelijk aanwezig. Klederdracht-
vereniging Ons Boeregoed is 
present met de klederdracht- en 
dansgroep en met het koor, dat 
in de kerk zal optreden. Ook zijn 
er oude ambachten als boterbab-
belaars bakken, een wagenwiel 
in elkaar zetten en rietdekken te 
bewonderen. In de kerk wordt 
tevens een kleine expositie inge-
richt met spullen uit Historisch 
Museum De Bevelanden. In het 
Geerteshuis zullen oude dorps-
fi lms worden vertoond. Bijzonder 
is de overhandiging van een 
boek dat emeritus hoogleraar 
middeleeuwse geschiedenis Piet 

Leupen over het handbooggilde 
Sint Sebastiaan schrijft. 

De jeugd komt ook ruimschoots 
aan bod. De voetbalvereniging 
krijgt een grote stand waar een 
fototentoonstelling te zien is. 
Op het voetbalveld zelf, op het 
Wesselopark, is een fancyfair en 
is het penaltyschieten. Op de 
skatebaan en de gloednieuwe 
voetbalkooi zijn clinics. De Stich-
ting Jeugdwerk houdt tussen 
17.00 en 20.00 uur het popfes-
tival Kluspop met lokale bands. 
Daarna treden, tot middernacht, 
diverse coverbands op.

Er zijn ook plannen om op de Kloetingsedag een (rommel)markt te organiseren op het Wesselo-
park. Bovendien zou een aantal kramen met streekproducten een plaatsje kunnen vinden. Ook 
wordt gedacht aan de mogelijkheid voor kinderen om hun speelgoed, dat niet meer wordt ge-
bruikt, te verkopen.
Mensen, die belangstelling hebben om een kraampje in te richten, kunnen contact opnemen met 
Piet Remijn (paremijn@hetnet.nl).

KORTOM:

Kloetinge 
bruist op
18 juni!!

Uiteraard	zijn	er	die	dag	vrijwilligers	nodig.
Ook	zij	kunnen	zich	aanmelden	bij	Piet.	
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DE COLUMN
VAN KEES

Februari

Mijn eerste optreden in de tweede maand van het jaar was op een 
naburig eiland. Weer was het een Zeeuwse club tegen een Dordt-
se club. Je zou bijna denken dat de KNVB het erom doet. Voor de 
wedstrijd vroegen de gasten waar ik vandaan kwam en toen ik 
daarop antwoord gaf zei men enigszins geschokt: “Dat is toch in 
Zeeland!”. Maar voor de rest kwam er niet veel meer los. Nadat 
we de laatste tijd alle mogelijke weertypes hadden gehad was het 
deze middag de wind die een enorme rol voor zich opeiste. Het 
waaide zo hard dat mijn haar, als ik dat had gehad zeker in de war 
zou zijn geraakt. Gelukkig heb ik ook al mijn echte tanden nog 
want een kunstgebit zou bij dit weer zeker ook uit je mond zijn 
gewaaid. Kortom het was eigenlijk geen weer om te voetballen. 
Bovendien stond de storm dwars over het veld zodat we doorlopend aan één kant van het veld aan 
het ploeteren waren. Het was al snel duidelijk dat er van goed voetbal geen sprake kon zijn.

Martelgang
Beide ploegen wisten zich toch 
nog enkele kansen te verschaf-
fen maar ook die waren niet aan 
hen besteed. Zelfs vlak voor de 
doellijn kon men het net niet 
vinden. In de rust was eigenlijk 
iedereen het er over eens dat je 
met een dergelijke windkracht 
niet moet voetballen. In de 
tweede helft zetten de ploegen 
hun martelgang gewoon voort. Ik 
had overigens zelf een hele mak-
kelijke middag want het werd 
me totaal niet moeilijk gemaakt. 
Zelfs het feit dat ik twee doel-
punten van de gasten af moest 
keuren veroorzaakte weinig tot 
geen emotie. Waarschijnlijk 
waren ze het gewoon met me 
eens. Na de wedstrijd beweerden 
de gasten zelfs dat ik de beste 
man op het veld was geweest 
maar dat was helaas vanmiddag 
geen echte prestatie. Maar wel 
altijd leuk om te horen. Natuur-
lijk moest ik toch op zondag even 
de site bekijken. Daar stond dat 
ik één discutabele beslissing 
had genomen door een minuut 
voor tijd een doelpunt van hen 
af te keuren in verband met 
het aanvallen van de keeper. 

Nu, dat is inderdaad discutabel 
aangezien ik het doelpunt daar 
niet voor afkeurde! Dat deed ik 
omdat een verdediger in zijn rug 
werd gesprongen. Ik speelde nog 
even met de gedachte om dat 
te mailen maar de laatste keer 
dat ik iets naar een vereniging 
mailde kostte me dat dagen werk 
in verband met reacties over en 
weer. Dus daarom heb ik het 
maar niet gedaan. 

Dames
Tot mijn stomme verbazing kreeg 
ik voor de dinsdag erna weer een 
bekerwedstrijd toebedeeld. Men 
maakt in één seizoen goed wat ik 
in de andere veertien te kort ben 
gekomen. Dit was liefst mijn ze-
vende bekerwedstrijd. Natuurlijk 
wel heel leuk. Voor deze wed-
strijd moest ik naar het uiterste 
oosten van het Zeeuws-Vlaamse 
land. Men speelde tegen een 
ploeg die tien kilometer bij mij 
vandaan speelt. Dus ik was al 
beducht voor opmerkingen maar 
die heb ik niet gehoord. Toch zou 
het een speciale avond worden. 
Toen ik aankwam bij het sport-
complex kreeg ik mijn eerste 
teleurstelling al te verwerken. 

Bij het hoofdveld stonden geen 
lichtmasten. Ergens ver ach-
teraf op het sportcomplex zag ik 
wel zes lampen branden. Daar 
moest inderdaad de wedstrijd 
gespeeld worden. Na een zeer 
vriendelijke ontvangst in de 
prachtige bestuurskamer van 
deze zondagvereniging werd ik 
vergezeld naar het scheidsrech-
tershok. Nu, in dit geval was het 
echt een hok. Ik was in 2003 
ook een keer bij de vereniging 
geweest voor een bekerwedstrijd 
en volgens mij stonden mijn 
voetafdrukken van toen nog op 
de vloer! Nu heb ik geen varken 
maar dat zou ik er nog niet in 
loslaten. Maar goed, ik heb me 
maar vlug omgekleed en ben 
mijn warming-up gaan doen. Dat 
was de volgend afknapper. De 
wedstrijd werd gespeeld op een 
soort toendravlakte waar men 
uitheemse kruiden kweekte. Echt 
ongelofelijk dat hier een echte 
wedstrijd op werd gespeeld. 
Maar goed, ook hier is over-
heen te komen. Toen ik het veld 
verliet kwam ik een man met 
een enorme camera om zijn nek 
tegen. Hij beet me toe: “Waar 
wacht je op?”. Ik zei: “Pardon?” 
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maar toen bleek het de fotograaf 
van de krant te zijn die de oude 
aanvangstijd had doorgekre-
gen. Hij stond al een half uur te 
blauwbekken. Ik kreeg inmiddels 
wel het gevoel dat ik in een soort 
soap zat. Bij terugkomst bij mijn 
hok was de volgende verassing 
een feit. De deur zat op slot en 
aan de geluiden te horen bevon-
den zich in mijn hok een aantal 
douchende dames. Dat de deur 
op slot was gaf toch wat proble-
men. Mijn fluit (voor alle duide-
lijkheid; scheidsrechtersfluit) 
zat nog in mijn tas evenals mijn 
opschrijfkaart pen en gele en 
rode kaart. Toch geen onbelang-
rijke dingen om een wedstrijd te 
leiden. Hoe ik ook probeerde op 
aardige, boze of slijmerige toon, 
de deur bleef dicht. Plotseling 
besefte ik dat ze mij mogelijk 
niet goed verstonden. Tenslotte 
wordt daar een heel andere taal 
gesproken. Ik heb de assistent 
van de thuisclub opgetrommeld 
en inderdaad had hij binnen een 
minuut de deur open gepraat. 
Er bleken zich liefst drie naakte 
dames in het hok te bevinden 
die zich inmiddels gewapend 
met een handdoek achter een 
muurtje hadden verschanst. Ik 
heb vlug mijn spulletjes gepakt 
en ben snel vertrokken want je 
wordt tegenwoordig voor minder 
opgepakt. De bespreking met de 
assistenten moest zodoende in 
een gangetje gebeuren. Na ook 
nog een pupillendoeltje van het 
veld te hebben laten verwijderen 

kon het spektakel beginnen. 
Vreemd genoeg was de wedstrijd 
wel erg leuk. De thuisclub kon 
de twee klassen hoger spelende 
bezoekers goed bijbenen en bij 
de rust was er nog niet gescoord. 
In de tweede helft was de pijp 
leeg bij de thuisclub en nadat 
ze eerst hun achterstand nog 
konden repareren verloren ze 
nog geflatteerd. Toch een leuke 
avond gehad. Nadien in mijn 
hok ook nog gedoucht maar ik 
zal u alle onsmakelijke details 
besparen. Misschien leest u dit 
stukje wel kort voor of na het 
eten. In de bestuurskamer was 
het gezellig maar ook daar zat 
het niet mee. Terwijl sommige 
mensen twee consumpties voor 
hun neus hadden en de voorzit-
ter het ene na het andere glas 
voor zichzelf inschonk bleef ik 
op één consumptie hangen. Toen 
ik de droogtescheurtjes in mijn 
voorhoofd voelde komen vond ik 
het tijd om op te stappen. Geluk-
kig heb ik altijd nog een flesje 
cola in de auto en dat smaakte 
zodoende opperbest. Ik denk nu 
echt wel dat dit het bekeravon-
tuur was. 

Nat
De derde wedstrijd was een 
echte streekderby in het land van 
Heusden en Altena. De heenwed-
strijd was ontaard in een veld-
slag met twee rode en vele gele 
kaarten dus ik kon mijn borst nat 
maken. Nat was het in ieder ge-
val want de nacht ervoor regende 

het weer eens flink. Weer hield ik 
mijn hart vast. Toen ik om negen 
uur belde zei men dat het veld er 
slecht bij lag maar dat ze om 11 
uur nog een herkeuring deden. 
Helaas werd ik kort na dit tijdstip 
al gebeld met de mededeling 
dat het niet door ging. Dan maar 
hopen dat ik zondag nog aan de 
bak mocht maar zelfs daar had 
men mij niet nodig. Ik baalde 
toch wel toen ik maandag in de 
krant las dat er in de reserve 
hoofdklas bij een wedstrijd geen 
scheidsrechter was op komen 
dagen. Dan maar hopen op het 
volgende weekend. 

Bokaal
De maandag erna was de jaar-
vergadering van de scheidsrech-
tersvereniging. Toch altijd weer 
een leuk evenement voor onze 
vereniging. En ik moet zeggen; 
de nieuwe voorzitter deed het 
met grote overgave. Voor mij per-
soonlijk werd het ook een leuke 
avond. Nu wist ik al dat dit mijn 
jaar was aangezien ik tijdens de 
nieuwjaarsreceptie midden in het 
dioxineschandaal rondom eieren 
een eierkoker won; kortom het 
wordt vast een mooi jaar. En 
inderdaad ook op de jaarverga-
dering viel ik met mijn neus in 
de boter. Tussen allerlei andere 
jubilarissen in kreeg ik eerst een 
speld omdat ik schijnbaar vijftien 
keer de conditie test had vol-
bracht maar het hoogtepunt voor 
mij was toch wel het winnen van 
een prachtige bokaal als spelre-
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gelkampioen. En ik moet eerlijk 
bekennen dat ik in mijn hele 
leven nog niet zo’n mooie bokaal 
heb gewonnen dus ik ben als een 
kind zo blij. Daarbij kwam ook 
nog een bos bloemen dus wat wil 
je nog meer. 

Bekenden
De zaterdag daarop mocht 
ik naar district west. Dit keer 
mocht ik diep in het Europoort-
gebied fluiten. Niet echt een 
omgeving waar je vrolijk van 
wordt. Dan mag je toch blij zijn 
dat je in de Zeeuwse polder 
woont. De thuisclub had nog elf 
jaar hoofdklasse gespeeld en dat 
kon je wel aan de accommodatie 
zien. Wel ontbrak in de kleedka-
mer een kachel en dat was bij 
een temperatuur van net boven 
nul zeker Spartaans te noemen. 
De ontvangst was overigens al-
ler hartelijkst en men vond het 
leuk om een scheidsrechter uit 
een andere hoek te ontmoeten. 
Tijdens de warming-up was er 
nog een leuk moment want de 
keeper van de thuisclub was 
tot mijn stomme verbazing een 
oud-collega. Hij was ooit naar 
de Rijnmond vertrokken en nu 
zag ik hem hier terug. Overigens 
was de keeper van de bezoekers 
ooit lid van de vereniging waar 
ik nog altijd lid van ben dus het 
waren allemaal oude bekenden. 
Natuurlijk deed ik het assisten-
ten praatje voor de wedstrijd. Ik 
heb me toen overigens verbaasd 
over de hoeveelheid vlekken die 
iemand op een trainingsjasje 
kan hebben. De assistent van de 

bezoekers had voor deze gele-
genheid een wit trainingsjasje 
aangetrokken maar daar waren 
hier en daar wat ongelukjes op 
terecht gekomen. De man vlagde 
overigens net als zijn jasje: een 
beetje vlekkerig. De bezoekers 
waren koploper dus stond er 
best spanning op de wedstrijd. 
Ik moet zeggen dat het vanaf 
het begin best lekker liep. De 
thuisclub scoorde voor rust en 
de bezoekers na rust. Zodoende 
was iedereen redelijk tevreden. 
Na afloop kwam het digitale wed-
strijdformulier natuurlijk weer 
langs en ik had wel in de gaten 
dat de thuisclub daar nog niet 
echt veel kaas van had gegeten. 
Op een gegeven moment had 
men de boel zo vast dat ik het 
grote wijze digitale wedstrijdfor-
mulierenboek er maar bij gepakt 
heb. En zowaar het lukte me 
om de boel vlot te trekken. Na 
ter plaatste nog een verkorte 
cursus te hebben gegeven kon 
ik weer tevreden naar huis. Op 
de maandag natuurlijk nog even 
de sites afgespeurd en daar 
bleek dat de thuisclub vond dat 
ik wel een keer rood had kunnen 
trekken maar dat was dan ook 
de enige opmerking. Zelf had ik 
ook nog wel een punt van kritiek 
aangezien ik volgens mij nog een 
keer vergeten ben een strafschop 
tegen de thuisclub te geven dus 
zij zijn daar goed weggekomen. 

Opstootje
De laatste week van februari 
mocht ik een heus degradatie-
duel in de eerste klasse fluiten. 

Een ploeg uit het Zeeuws-Vlaam-
se land mocht het opnemen te-
gen een ploeg uit het Gorkumse. 
Deze ploeg heeft niet echt een 
goede naam als het gaat om 
discipline maar je moet nooit 
met vooroordelen gaan fluiten. 
In de week voor de wedstrijd 
vertrok ook nog eens de trainer 
van de thuisclub dus waren alle 
ingrediënten voor een pittig potje 
aanwezig. Toch trok ik welge-
moed door de tunnel. Weliswaar 
was het na het beestenweer 
van woensdagavond met mijn 
gezondheid niet echt optimaal, 
maar vooruit. De ontvangst was 
zoals altijd bij deze vereniging 
uitermate gezellig. Helaas was 
het weer dat zeker niet. Die 
ochtend had het echt al gegoten 
en tijdens de warming-up was 
het ook niet echt droog. Het 
veld was nog wel te bespelen 
maar een tien was het zeker niet. 
Aanvankelijk liep de wedstrijd 
best lekker en dacht ik nog: ‘Zie 
je wel, vooroordelen zijn nooit 
goed.’ Binnen twintig minuten 
scoorde de thuisclub twee keer 
en dat was voor de bezoekers 
wel het sein om de provocaties 
te starten. Maar omdat ik hun 
reputatie kende trok ik direct bij 
het eerste opstootje geel voor 
beide betrokkenen. Dat waren 
toevallig de beide aanvoerders. 
Ik waarschuwde dat ik ze bij 
een volgend vergrijp direct weg 
zou sturen. Het leek erop dat 
dit hielp maar vijf minuten voor 
rust was het weer raak. Terwijl 
ik zelf een aanval van de thuis-
club volgde hoorde ik plotseling 
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achter mij een berg kabaal. Toen 
ik omkeek zag ik alleen maar 
wat mensen tegen elkaar staan 
schreeuwen en ook de assistent 
en wat publiek van de thuisclub 
dreigden zich er mee te gaan 
bemoeien. Ik zag maar één 
oplossing en dat was naar mijn 
kleedlokaal gaan. Ik baal altijd 
enorm van dat gedoe achter je 
rug. Men vroeg of ik niet even 
moest kijken wat er gebeurde 
maar ik zei dat ik er genoeg van 
had. Al snel stonden natuurlijk 
vertegenwoordigers van beide 
verenigingen in mijn kleedlokaal. 
“Wat gaan we doen scheids? “ 
was de vraag. Ik zei dat ik graag 
allebei de ploegen even toe wilde 

spreken. Dat was natuurlijk geen 
probleem. 
Als makke schaapjes zaten ze op 
de bankjes met het schaamrood 
op de kaken. Er kwam een soort 
kalme boosheid over me die ik 
goed kon gebruiken voor mijn 
praatje. Beide ploegen zeiden 
dat ze het begrepen en dat is 
achteraf ook gebleken. Hoewel ik 
absoluut geen voorstander ben 
van afkoelingsperiodes is me het 
in deze situatie goed bevallen. 
Omdat het ook maar twee gasten 
waren die dwars lagen gingen de 
anderen ze ook corrigeren. De 
vijf minuten tot aan de rust en 
de hele tweede helft was het ge-
woon een normale wedstrijd met 

nog twee gele kaarten voor over-
tredingen maar gelukkig waren 
er geen achterbakse zaken meer. 
Gescoord werd er overigens ook 
niet meer. Na afloop toch van 
alle spelers een hand gehad en 
dat doet me dan weer goed. Ook 
de beide besturen waren het er 
over eens dat ik juist had gehan-
deld bij het tweede opstootje. 
Kortom eind goed al goed. Toch 
hoop ik het nooit meer mee te 
maken want leuk is anders. Of 
ik de goede draad weer op kan 
pakken leest u in maart.

Kees 

Pupil van de week
Zaterdag 5 maart 2011 Kloetinge - NSC (3-1)
Robert speelt in E9 en is 9 jaar.
Trainer leider zijn Marco Koreman en Abdel Sea.

VRAGEN
Waarom voetbal je bij Kloe-
tinge?
Ik vind het een leuke club en er 
zitten vriendjes van school bij 
deze club.
Wat vind je leuk aan de trai-
ning?
Alles.
Denk je later het 1e te halen?
Ik denk het wel.
Ga je vaak naar het 1e kijken?
Nee.
Welke hobby’s heb je nog 
meer?
Electrische gitaar spelen.
Op welke school zit je?
Prinses Ireneschool.
Wat wil je later worden?
Profvoetballer.
Wat is je favoriete club?
Barcelona en Feyenoord.
Wie is je favoriete voetballer?
Messi.
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Kweet niet.

Robert Scheele 

Wat lust je niet graag?
Andijvie.
Wat eet je het liefste? 
Friet en pannenkoeken.
Waaraan heb je een hekel?
Pesten.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Verdedigen.

Wat kan je het beste bij voet-
ballen?
Passen en aannemen.
Wat is het mooiste dat je bij 
Kloetinge hebt meegemaakt?
Met 24-1 heb gewonnen.
Wat wordt de uitslag vanmid-
dag?
4-2 voor ons!!.

donderdag

2
december

donderdag

april 20117Sluitings-

datum
kopij voor

het volg
ende

nummer
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EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER

13 augustus
Kloetinge 1 - Feyenoord A1

20/21 mei
Dick Bunttoernooi

10 juni
Bedrijventoernooi SVVK
vrijdag voor Pinksteren

28 mei
Afsluiting seizoen

3/4 juni
CZ toernooi

vrijd. en zat. na Hemelvaart

18 juni
Eerste Kloetingsedag

14 mei
Laatste thuiswedstrijd

Kloetinge 1

24-26 juni
Zomerkamp C-junioren

ALV

28 maart
Tussentijdse algemene

ledenvergadering
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Jawel, het is weer zover dat bovengenoemde 
rubriek verschijnt. Het is niet zo, dat er voor 
de vorige 2 nummers geen kandidaten gevon-
den konden worden. Helaas zag de auteur 
geen mogelijkheden om deze rubriek te vullen 
omdat zijn vrouw wegens een operatie aan haar 
schouder tengevolge van een val de nodige ver-
zorging nodig had. Met andere woorden er was 
een huisman nodig die aandacht aan zijn vrouw 
besteden moest omdat zij zelf niets kon doen. 
Hoewel ik dat met liefde heb 
gedaan is deze taak mij niet op 
het lijf geschreven. Maar goed, 
het ergste leed is weer geleden 
dus nu kan er in alle vrijheid 
weer gehandeld worden. Die 

periode viel gelukkig hoofdzakelijk in de winter-
stop en toen de velden nat en bevroren waren. 
Fijn dat we nu de zaterdagen na een wat lange 
gedwongen winterstop weer kunnen benutten. 
Dat betekent ook dat er voor alle vrijwilligers 
weer voldoende werk aan de winkel is. Dit keer 
de schijnwerper op een vrijwilliger die met hart 
en ziel bij de jeugd betrokken is zowel tijdens 
zijn werk als bij zijn werkzaamheden voor onze 
club.

Wie is deze vrijwilliger?
Rinie (Marinus) Versluis is 47 
jaar geleden geboren in het 
ziekenhuis te Goes, toen nog 
Oostwal genaamd. Daarna 
woonde hij 11 jaar met zijn ou-
ders in Biezelinge voordat ze zich 
in Goes vestigden. Rinie kwam al 
op vroege leeftijd in contact met 
het voetbalspelletje. Hij voetbal-
de eerst bij de jeugd in Kapelle 
en ook nog een paar jaar bij 
SSV. Hij speelde voorts 1e klas 
zaalvoetbal in het team van de 
Gemeente Goes. Hij is overigens 

beslist niet eenzijdig met zijn 
(sport)-hobby’s. Vanaf zijn 11e 
jaar tot ongeveer zijn 20ste was 
hij lid van het bekende Tamboer- 
en Pijperkorps Excelsior te Goes. 
Voor optredens ging hij vaak 
mee over de grenzen. Optredens 
vooral in Frankrijk waren echte 
uitjes waarvan hij heeft genoten. 
Wielrennen heeft zijn belangstel-

ling en zelf fietst hij soms op 
zondagmorgen, wanneer hij niet 
moet werken, mee met de groep 
Klusdurpers uit Kloetinge. In de 
zomer wordt ook de racefiets ge-
pakt op donderdagavond. Omdat 
zijn moeder helaas in 2009 aan 
kanker is overleden heeft Ride 
for the Roses vooral zijn belang-
stelling. Hij heeft aan deze tocht 

RINIE
 VERSLUIS

Vrijwilliger van de maand
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o.a. meegedaan in Bemmel en 
Venlo en doet dit jaar ook weer 
mee in Aalsmeer. Verder staat dit 
jaar ook voor de derde keer de 
Amstel Gold Race op het pro-
gramma.

Het gezin van Rinie
Rinie gaat echt niet alleen door 
het leven. Hij heeft in zijn jeugd 
een lieve partner gevonden in 
Irene Raas, 46 jaar, waarmee 
hij in 1989 is getrouwd. Gezien 
zijn genoemde belangstelling 
voor de jeugd zijn zij niet samen 
gebleven. Zij hebben inmiddels 
3 kinderen en voor voetbalmin-
nend Kloetinge zijn het 3 jon-
gens. Ramon 17 jaar, Tibor 14 
jaar en Sjoerd 12 jaar. Zij wonen 
sinds hun huwelijk in een keurige 
goed onderhouden eengezinswo-
ning in de Hoogewei te Goes. De 
tuin is dusdanig praktisch 
ingericht dat er weinig 
werk in te verrichten is. 
De belangstelling voor tui-
nieren is dan ook gering.

De Boys
Natuurlijk gaan we ook in op het 
wel en wee van de 3 boys. Zij 
zijn immers alle drie lid van onze 
vereniging en spelen in onze 
jeugdteams. Ramon, de oudste 
van de drie speelt in A2. Hij is zo 
ongeveer een jaar uit de roulatie 
geweest wegens een afgescheur-
de knieband. Hij is geopereerd in 
een ziekenhuis in Antwerpen en 
speelt dus nu weer. Hij heeft zo-
doende door deze averij wel wat 
achterstand opgelopen. Ramon 
heeft bijna de Havo doorlopen 
op het Ostrea-Lyceum en doet 
dus dit jaar examen. Een keuze 
voor een verdere studie staat op 
het programma. Hij denkt daarbij 
aan een opleiding voor fysiothe-
rapeut. 
En dan komt Tibor, eveneens 
een serieuze jongen die in C1 
voetbalt. Hij zit natuurlijk nog op 
school en wel in 2 VWO op het 
Ostrea-Lyceum. Misschien wil hij 

wel piloot worden. Hoewel stoer 
genoeg krijgen we nog de Ben-
jamin van het gezin die voor het 
laatste jaar op de basisschool zit 
en daarna ook naar het Ostrea-
Lyceum gaat. Sjoerd speelt 
momenteel in D2. Het zijn niet 
alleen enthousiaste spelers maar 
zij volgen ook de verrichtingen 
van de prof-clubs. Ramon is een 
Ajax-fan. Tibor volgt nauwgezet 
de prestaties van PSV en Sjoerd 
heeft voor Feijenoord gekozen. 
Pa gaat mee naar alle drie de 
clubs en geniet overal van het 
voetbalspelletje. Ondanks de 
minder goede resultaten van zijn 
club blijft Sjoerd positief. Zo af 
en toe wordt er wel eens een 
wedstrijd van Feijenoord, PSV 
of Ajax bezocht. Wat te denken 
van een bezoek destijds aan de 
wedstrijd Ajax - PAOK Saloniki.

Op een gegeven moment hadden 
zij contact met een broer van 
Afellay waardoor men kaart-
jes kon bemachtigen voor een 
wedstrijd in het Philips-stadion. 
De boys vinden de sfeer in een 
stadion geweldig. Er wordt ge-
zongen en door één of meerdere 
bands worden de spelers aange-
moedigd.

Betrokkenheid
Een bezoek aan een wedstrijd 
van een profclub is dus gewel-
dig. Tibor komt echter ook vaak 
naar de thuiswedstrijden van het 
1e elftal van Kloetinge en ook 
Sjoerd is daarbij graag aanwezig. 
Het is dus volkomen logisch dat 
Pa, eveneens voetballiefhebber, 
min of meer automatisch als vrij-
williger bij Kloetinge betrokken 
is. Rinie is momenteel coördi-
nator van de D-teams. Hij was 
in de loop der jaren trainer en 
leider van diverse jeugdteams. 

Natuurlijk kwam Rinie in contact 
met Kloetinge en wel in 1998 
toen Ramon in de mini-stars ging 
spelen. Ramon was bevriend met 
een zoontje van Rien Walraven, 
eveneens een sport- (voet- en 
korfbal) gezin. Zo zie je maar 
dat mede door contacten met 
vriendjes “voetballers worden 
gekweekt en niet geboren” en 
daardoor ook vaders op vrijwil-
lige basis de club een handje 
willen toesteken. Aan de teams 
wordt door 3 jongens uit één ge-
zin zodoende een flinke bijdrage 
geleverd en iedereen hoopt dan 
ook dat ze zullen uitgroeien tot 
dragende spelers van ons 1e 
elftal. Niet alleen nu, maar ook in 
de toekomst is hiervoor verster-
king nodig en wie weet kunnen 
we dan wel naar de gebroeders 
Versluis gaan kijken.

Mama Irene
Tot dusver lijkt het of 
mama Irene zich niets 
van de gehele voetballerij 
aantrekt. Als je het gezin 

met een kennersoog bekijkt dan 
kan het niet anders of het is een 
hele serieuze moeder. Dat kan 
dan ook haast niet anders want 
ik heb haar als nog vrij jonge 
dame op kantoor van de toen 
nog ziektekostenverzekeraar 
ZHV, waarvan ik dus directeur 
was, leren kennen als een seri-
euze en rustige medewerkster. 
Ze werkt nu nog steeds parttime 
bij zorgverzekeraar CZ waar-
mee ZHV enkele jaren na mijn 
pensionering is gefuseerd. Rinie 
bevestigt dat ik zijn vrouw op 
de juiste wijze heb gekarakteri-
seerd. Dit betekent dat ze zeker 
ook belangstelling heeft voor 
de voetbalcapaciteiten van haar 
zoons. Ze is dan ook vaak op het 
sportveld te vinden als één van 
de boys moet spelen. Jammer 
dat Irene niet thuis was toen ik 
een gesprek met Rinie had. Mijn 
probleem is dat ik ze niet groet 
als ik ze ergens tegen kom. Bij 

contact met een
broer van Afellay waardoor men

kaartjes kon bemachtigen
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het wat ouder worden verander 
je enigszins hoewel blijkens de 
foto die Rinie toont dit nauwe-
lijks het geval is. In de loop der 
jaren heb ik tientallen dames op 
kantoor gehad die ondertussen 
moeder zijn. Ik ben sindsdien 
ook jarig geweest en ze zijn mij 
ontgroeit.  Sorry maar het is niet 
anders. Dit neemt niet weg dat ik 
tijdens de ontmoeting met Rinie 
een heerlijk kopje koffie met 
cake kreeg. Ik denk dat Irene 
daar ook wel iets van weet!

Nog iets over de werkzaamhe-
den van deze vrijwilliger
Ik vermoed dat de meeste 
mensen wel weten dat Rinie 
een aantal jaren, te weten 15, in 
dienst was bij de Politie te Goes. 
Niet dat hij bekend stond als 
een strenge diender, maar juist 
iemand die vriendelijk en be-
hulpzaam was. Hij deed terecht 
zijn plicht als het nodig was. Hij 
voelde zich aangetrokken tot het 
werken met jeugd. Toen er een 
vacature ontstond bij een Jeugd-
inrichting te Spijkenisse slaagde 
hij er in daar te worden aangeno-
men. Hij heeft deze baan niet zo 
maar cadeau gekregen. Daar-

voor heeft hij ondertussen in de 
jaren 2004 – 2009 een studie 
Orthopedagogiek en een stu-
die Management (HBO) aan de 
Hogeschool Zeeland gevolgd. Het 
gezin was toen dus al gesticht. 
Hij is nu inmiddels pedagogisch 
medewerker bij genoemde instel-
ling en geeft leiding aan een 
opvanggroep in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar. Als teamleider is 
hij niet alleen het aanspreekpunt 
voor deze jongens maar ook voor 
het personeel van deze groep. 
Het is apart werk waarbij vooral 
de cultuurverschillen een rol spe-
len. Het is dan soms ook noodza-
kelijk om flink op te treden. Het 
zijn bij deze jeugdgroep in het 
algemeen geen lieverdjes. Zij ko-
men meestal niet uit al te beste 
gezinnen en hebben het één 
en ander op hun kerfstok. Toch 
vindt Rinie het werk fantastisch 
om te doen ook al moet hij er op 
onregelmatige tijden een aantal 
kilometers voor van huis. Het is 
dus niets teveel gezegd dat Rinie 
iemand is die zich met hart en 
ziel inzet voor de jeugd. Hieraan 
kan naar mijn mening dan ook 
worden toegevoegd dat hij een 
vader is voor zijn gezin.

Tenslotte
Niet onvermeld mag worden dat 
ik in dit gezin nog ander leven 
aantrof. Een mooie parkiet en 
een nog mooiere kat. Een echte 
raskat, een Ragdoll, met half 
lange haren licht grijs en licht 
bruin getint en een vriendelijke 
uitstraling. Je kan zien dat zij 
uitstekend wordt verzorgd. Zij 
loopt door heel het huis en doet 
zelf de deuren open als ze op 
een kier staan. Zij is ook gesteld 
op mensen want ze kwam mij 
vriendelijk begroeten. Dit doet je 
goed als jezelf ook van poezen 
houdt. Met dank voor de goede 
ontvangst verliet ik tegen half 
twaalf ’s morgens De Hoogewei 
op de fiets en was binnen enkele 
minuten weer thuis.

  

April
9	 Zoë	Weyma
11	 Kaj	van	Belleghem
12	 Rick	Flipse
12	 Jelte	Huysse
13	 Rens	Klap
13	 Gio	Picasouw
15	 Jesse	Onderdijk
16	 Robbin	van	de	Velde
16	 Rijk	Janse
19	 Tim	Scholten
21	 Jefry	Dijkstra

Verjaardagen	F-	en	Minipupillen
22	 Daan	Robesin
27	 Robin	van	Eijkeren
27	 Mats	Kasse
28	 Dick	Bunt

Mei
2	 Seth	de	Jong
2	 Job	Nijsse
3	 Rogier	van	Gogh
8	 Tim	Zijlma
9	 Levy	Geijs
11	 Sjoerd	Mooijman

Leen Kraak
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Langzamerhand nadert  de face-lift van het Wesselopark  zijn voltooiing. Het is begonnen met de 
sloop van de oude en de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie. Vervolgens werd bij de ingang 
de skatebaan aangelegd. Daarna werd de zandvlakte aangepakt en kwam er kunstgras op het hele 
veld. En wat voor kunstgras. Ik heb begrepen, dat het een genoegen is om op dat veld te mogen 
trainen en voetballen. Ook voetballen, ja, op het veld zijn de lijnen voor twee pupillenvelden aan-
gebracht, zodat zeker de (mini)-pupillen hier hun wedstrijden kunnen spelen.

FACE-LIFT

Hokje
De ‘nog niet zo oude’ kleedloka-
len bij de ingang werden afgebro-
ken. Alleen een klein stukje, de 
scheidsrechtersruimte met aan 
de achterkant het magazijn  bleef 
staan. Ook de oude garage bij 
de ingang werd gesloopt; op die 
plaats  is de voetbalkooi geko-
men. Een probleem was, dat er 
geen ruimte meer zou zijn voor 
het materiaal van de gemeente, 
zoals de bladblazer in de herfst 
en de slangen voor het berege-
nen van het veld in de zomer. 
Het zag er eerst niet uit, dat 
hokje, maar er zijn buitenmuren 
in dezelfde steen als het kleed-
gebouw omheen gezet, zodat 
het er nu weer netjes bij staat. 
Ook werd het pad opgehoogd en 
opnieuw bestraat.
Het ziet er allemaal goed uit; het 
is een prachtig sportpark gewor-
den.

Er is wel discussie geweest over 
de plaats van de skatebaan en 
de voetbalkooi. De oorspronke-
lijke plannen waren om die neer 
te zetten op de verste hoek van 
het zandtrainingsveld. Die plan-
nen zijn gelukkig veranderd; de 
huidige plaats ligt wat meer cen-
traal in verband  met de sociale 

controle. Er komen daar mensen 
voor de tennisclub, de schutterij 
en de voetbalclub en het pad 
achter langs de kantine wordt 
ook veel gebruikt.

We hebben een poosje in de 
rommel gezeten, maar het was 
de moeite waard!

Op deze plaats is  de voetbalkooi gepland
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Goed doel
Een neef was een half jaar deel-
nemer aan deze loterij toen hij 
na twee kleinere prijzen gewon-
nen te hebben een plaats als 
kandidaat voor dit programma 
won. Hij nodigde 5 ‘vrienden’ uit 
en ik was één van hen. Uiter-
aard kon ik alleen meedoen als 
ik ook deelnemer werd aan de 
Vriendenloterij. Dus heb ik me 
aangemeld. Bij de inschrijving 
bleek, dat de helft  van de prijs 
van elk lot naar een goed doel 
gaat. Je kunt als deelnemer zelf 
kiezen aan welk goed doel de 
helft van je inleg geschonken 
wordt. Naast de bekende goede 
doelen kun je ook een vereniging 
steunen. Bij navraag bleek, dat 
ook de vv Kloetinge aan deze lo-
terij deelneemt als goed doel; de 
club staat onder de plaats Goes  
Een lot kost 2,20 per week en de 
helft daarvan gaat dus naar Kloe-
tinge; dat betekent een bedrag 
van meer dan 55 euro per jaar.
Stel, dat er 100 mensen zijn, die 
met een lot meespelen voor de 
vv Kloetinge, dan wordt er per 
jaar ruim 5.500 euro bijgeschre-
ven op de rekening van de vv 
Kloetinge.

Prijzen
De Vriendenloterij is te verge-
lijken met de Postcodeloterij. 
Er zijn wekelijks mooie prijzen 
te winnen. De winnaar mag het 
bedrag dat hij wint ook nog eens 
verdelen onder 5 vrienden. Dus 
als iemand een ton wint, dat 
krijgen  5 van zijn vrienden elk 
20.000 euro. Laatst won iemand 
een  auto. Daarnaast mocht hij 5 
auto’s weggeven aan vrienden. 
Voorwaarde is wel, dat deze 

vrienden ook deelnemer zijn aan 
de Vriendenloterij.

Leuk
Het programma waar wij mis-
schien moesten assisteren werd 
opgenomen op woensdag 3 
februari en werd op zondag 6 fe-
bruari uitgezonden. Als u het ge-
zien heeft, weet u inmiddels, dat 
wij niets gewonnen hebben; onze 
captain kwam niet bij de laatste 
10 kandidaten. Maar het was erg 
leuk om een keer mee te maken. 
Na afloop deden onze handen 
pijn van het klappen, want elke 
keer als er iets fout ging, moes-
ten we opnieuw beginnen met 
applaus. Ook moesten we lang 
wachten voordat we de studio 
in konden, maar de catering 
was uitstekend. Er waren volop 
broodjes en koffie, frisdranken 
enz. Zelfs kreeg iedereen een 
muntje voor een biertje of een 

glas wijn. Bij de uitgang ontving 
iedereen een prachtige doos met 
producten van Rituals.

Wilt u ook winnen voor uzelf èn 
uw vrienden, doe dan mee aan 
de Vriendenloterij. En wilt u ook 
de vv Kloetinge laten winnen, 
speel dan mee voor onze vereni-
ging.
Het wordt u erg makkelijk ge-
maakt. Op donderdag 24 maart 
is er vanuit de vereniging een 
belactie om deelnemers aan 
de Vriendenloterij te vinden. 
Wellicht wordt u die avond ook 
gebeld met de vraag of u mee 
wilt doen.
U kunt op de volgende bladzijde 
alles lezen over deze belactie.

Adri de Bruine

Vriendenloterij
Deze loterij timmert de laatste tijd flink aan de weg. Veel reclame 
rondom de uitzendingen van voetbalwedstrijden op de televisie; 
partner van de Eredivisie en op zondagavond de uitzending van 
‘Holland’s Next Millionaire’, een programma waarin de winnaar  
50.000 euro  wint en zijn/haar vrienden elk 10.000 euro.

Engineering
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Beste mensen,

Tijdens de Vriendenloterij Belweken organiseert de Vrienden-
loterij voor clubs en verenigingen in Nederland een speciale 
belactie. Tijdens deze belactie bellen leden naar leden om loten 
te verkopen voor onze club; Kloetinge doet hier ook aan mee.
De helft in de clubkas

Van ieder verkocht lot gaat de 
helft naar onze clubkas, iedere 
maand opnieuw. Gemiddeld 
verkoopt een club tijdens een 
belactie 50 loten, wat op jaarba-
sis meer dan 3.300 euro oplevert 
voor de vv Kloetinge. Bovendien 
maakt de vereniging tijdens deze 
belweken kans op bonussen van 
5.000, 3.000 of 2.000 euro. Dat 
is veel geld!

Wat kunt u verwachten?
Op donderdagavond 24 maart 
tussen 19.00 en 22.00 uur kunt 
u gebeld worden door een lid van 
onze vereniging met de vraag of 
u voor de vv Kloetinge mee wilt 
spelen met de Vriendenloterij. 
We proberen het gesprek zo kort 
mogelijk te houden, zodat we die 
avond zoveel mogelijk leden kun-
nen bellen.Als u mee wilt doen 
kunt u alvast een e-mailtje sturen 
aan  penningmeester@vvkloe-
tinge.nl o.vv Vriendenloterij met 
daarin onderstaande gegevens. 
Er wordt dan een lot voor u in 

orde gemaakt. Daarvoor hebben 
we de volledige gegevens nodig; 
anders kunnen we het lot niet in 
orde maken.
Aanhef (dhr./ mevr.), voorletters 
en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Rekeningnummer (het inlegbe-
drag wordt per maand afgeschre-
ven – op dit nummer worden 
gewonnen geldprijzen gestort)
Aantal loten: 1, 2 of 3.
 
Wat kunt u winnen?
Door deel te nemen steunt u 
niet alleen de vv Kloetinge. Ook 
u wordt er beter van want de 

Vriendenloterij geeft wekelijks 
duizenden prijzen weg. Zo maakt 
u elke week kans op auto’s, 
reischeques, tv’s, laptops, fietsen 
en geldbedragen oplopend tot 
100.000 euro. En het mooie is; 
u wint niet alleen. Bij de Vrien-
denloterij winnen uw vrienden, 
familie of bekenden met u mee. 
Als u een auto wint, dan winnen 
vijf van uw deelnemende vrien-
den, familieleden of bekenden 
ook een auto. Als u de wekelijkse 
100.000 euro wint dan ontvan-
gen vijf van uw vrienden ieder 
20.000 euro
Kortom: Winnen is leuker met de 
Vriendenloterij!
En de club wint altijd!

Win met uw vrienden
en steun

de vv Kloetinge
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Even voorstellen…
Mijn naam is Jouri van den  Broeke en ik ben op dit moment als fysiotherapeut betrokken bij de 
eerste selectie van vv Kloetinge. Op de dinsdagavonden en op zaterdag bij de thuiswedstrijden 
help ik de vaste verzorgers met het tapen, masseren en verder verzorgen van de spelers. Daar-
naast stel ik bij eventuele blessures de diagnoses en probeer ik aan te geven hoe lang het te 
verwachten herstel van de speler duurt voordat hij weer aan de training of de wedstrijd deel kan 
nemen. Hoe het zo gekomen is dat ik bij Kloetinge terecht kwam zal ik zo vertellen, maar eerst 
even wat meer over mezelf 

Korfbal
Ik ben inmiddels 32 jaar en ge-
trouwd. We wonen in het rustige 
Wolphaartsdijk en hebben een 
dochter (Kirsten) en 2 katten 
(Mick & Maus).
Naast mijn werk als fysiothe-
rapeut ben ik in de avonduren 
te vinden op het korfbalveld. 
Voorheen speelde ik zelf met 
Fortis op het hoogste niveau van 
Nederland; de laatste jaren doe 
ik het wat rustiger aan bij Tjoba. 
Ik trainde tot vorig jaar ook nog 
altijd 2x per week een jeugd-
ploeg en ik ben 4 jaar lang coach 
geweest van talentvolle Zeeuwse 
jeugd in de leeftijd <14 jaar. Het 
trainen (geven), begeleiden en 
coachen is een welkome afwisse-
ling naast mijn werk.
In 2002 ben ik afgestudeerd aan 

de Hogeschool Brabant voor de 
opleiding Fysiotherapie. 

Fysiotherapie
Daarvoor heb ik de opleiding 
Sport & Bewegen gevolgd aan 
het CIOS in Goes. Nadat ik daar 
was afgestudeerd als gediplo-
meerd Fitnessinstructeur wilde 
ik meer dan alleen maar mensen 
coachen en aansturen in de 
sportschool. De keuze voor de 
opleiding fysiotherapie was dan 
ook snel gemaakt, want ik vind 
het fascinerend hoe het mense-
lijk lichaam in elkaar zit en daar-
naast is het gewoon heel prettig 
om hele dagen met mensen 
contact te hebben.
Na het afronden van mijn studie 
ben ik halve dagen gaan werken 
bij de toenmalige Fysiothera-
pie Souburg en halve dagen in 
Streekziekenhuis Walcheren. 
Daarna ben ik 3,5 jaar werk-
zaam geweest bij de praktijk 
voor Fysiotherapie De Blaeij in 
Heinkenszand totdat mijn huidige 
werkgever (Para Medisch Cen-
trum ‘In Balans’) mij eind 2005 
benaderde om in een nieuw op te 
starten vestiging in Arnemuiden 
te gaan werken. Die kans heb ik 
met beide handen aangegrepen 
en in korte tijd wisten we er een 
goedlopende fysiotherapie prak-
tijk van te maken.

Balans
Onze praktijk kent inmiddels 
5 vestigingen verspreid over 
Walcheren en ik werk samen met 
15 collega fysiotherapeuten en 
5 administratief medewerksters. 

Binnen onze praktijk hebben 
we allerlei specialisaties zoals 
Manueel therapie, Sportfysiothe-
rapie, Kinderfysiotherapie, Be-
drijfsfysiotherapie, Geriatrische 
Fysiotherapie, Psychosomatische 
fysiotherapie, Hydrotherapie, 
Medische Trainings Therapie, 
Echografi e, Cesar en verschil-
lende oefengroepen voor COPD, 
Reuma, Parkinson, etc.
Zelf ben ik naast fysiotherapeut 
verantwoordelijk voor de echo-
grafi e (dit is vooral voor sport-
blessures zeer interessant) en 
ben ik hoofd van de Medische 
Trainings Therapie binnen onze 
praktijk. Verder ben ik verant-
woordelijk voor het bijhouden 
van onze website (www.pmcin-
balans.nl), en het maken van de 
nieuwsbrieven én ik volg mo-
menteel een Masteropleiding tot 
Sportfysiotherapeut.

Verschil
Voor dit laatste ben ik uiteinde-
lijk via Jan Kloet en Wim Francke 
bij Kloetinge terecht gekomen. 
Beiden kende ik al wat langer en 
zodoende was het contact snel 
gelegd. Ik loop dus nu een jaar 
stage bij de eerste selectie en 
het bevalt me tot dusver uitste-
kend. Het is een hele leuke, en-
thousiaste groep die er met z’n 
allen vol voor willen gaan om het 
maximale eruit te halen. Deze 
instelling herken ik ook heel 
goed bij mezelf en ik probeer dan 
ook in mijn werk alles eruit te 
halen en mezelf steeds verder te 
blijven ontwikkelen.
Mijn vorige stage deed ik bij 

JOURI
VAN DEN BROEKE
Fysiotherapeut bij Kloetinge 1
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Omheining
Onlangs stond ik te kijken bij een pupillenwedstrijd op het 2e veld. Naast het doel 
een onze kant stond een groepje ouders langs de lijn, dus binnen de omheining. 
Daardoor konden de mensen, die, zoals het hoort, buiten de omheining stonden, 
een deel van het veld niet zien. Als iedereen gewoon buiten de omheining was 
gaan staan, had iedereen van deze wedstrijd kunnen genieten.

Publiek hoort buiten de omhei-
ning. Bij elke thuiswedstrijd van 
het eerste wordt dit ook omge-
roepen en de stewards houden 
ook in de gaten, of dit werkelijk 
gebeurt. (Bijna) iedereen vindt 
dit vanzelfsprekend. Er staan niet 
voor niets omheiningen rondom 
het 1e, 2e en 4e veld. Alleen het 
4e veld is niet volledig omheind.

Zeker het 2e veld, het kunstgras-
veld, is verboden terrein voor het 
publiek. Dat staat ook duidelijk 
te lezen op het bord bij het 
toegangshekje. Ook mag men dit 
veld niet met etenswaren, koffie 
enz. betreden; ook dat staat daar 
te lezen. Dit bord is niet te mis-
sen voor degenen, die het veld 

op gaan. Een andere manier om 
op het kunstgrasveld te komen is 
over de omheining te klimmem. 
Dat is zeker niet een te raden. De 
ijzerdraadjes, waarmee het gaas 
is vastgezet zijn vlijmscherp en 
kunnen naast verwondingen ook 
schade aan kleding veroorzaken. 
Deze schade is, zeker door toe-
schouwers, nergens te verhalen. 

De gemeente is eigendom van de 
velden en ook van de omheining 
en daar zal men zeker verwijzen 
naar het bord bij het toegangs-
hek.  

Regelmatig moeten de vrijwil-
ligers, die op zaterdag namens 
de vereniging toezicht houden op 
het Wesselopark publiek van het 
2e veld weg sturen en dat vaak 
een aantal keren per dag. Soms 
krijgen ze daarbij ook nog het 
nodige commentaar. 
Volkomen onterecht.

Want	publiek	hoort	achter	
de	omheining;	op	alle	vel-
den,	maar	zeker	op	het	2e	
veld,	het	kunstgrasveld!

de eerste selectie van korfbal-
vereniging Tjoba en het is leuk 
om eens in de keuken van een 
andere sport te kijken. Wat be-
treft de blessures zie je duidelijk 
verschillen, maar ook overeen-
komsten. Enkelblessures komen 
bij beide sporten frequent voor. 
Bij korfbal zijn er vervolgens 
veel knieblessures en soms ook 
vingerblessures, terwijl er bij de 

voetbal veel meer sprake is van 
klachten in de hamstrings en/of 
liesregio. Ook de voorbereiding 
verloopt bij voetbal heel anders 
dan bij korfbal, evenals het ver-
voer naar uitwedstrijden. Waar 
Kloetinge altijd met een grote 
touringcar gaat moeten ze het 
bij de korfbal doen met een klein 
busje of met gewone auto’s en 
daarnaast wordt er meestal ook 

door de spelers zelf gereden.

Kortom, ik ervaar Kloetinge als 
een hele gezellige vereniging die 
duidelijk de ambitie uitstraalt om 
het hoogste te bereiken, ik ben 
blij dat ik daar mijn steentje aan 
kan bijdragen!

Jouri van den Broeke
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Maatschappelijke stage 

invullen met fluiten!
Op zoek naar een invulling voor je   
  maatschappelijke stage? 

 Weet je dat dit ook kan door het 
fluiten van voetbalwedstrijden,    
  bijvoorbeeld bij je eigen vereniging?

18 maart om 14.30 uur 
CIOS, Sportpunt Zeeland 
Zwembadweg 1, Goes
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Jeugdscheidsrechters en Maatschappelijke Stage
‘Jongeren hebben de toekomst.’ Een veel gehoorde uitspraak. Ook voor vrijwil-
ligerswerk, waar de gemiddelde leeftijd steeds oploopt, is deze uitspraak van 
toepassing. Jongeren zijn de vrijwilligers van de TOEKOMST! Maar ze kunnen ook 
de vrijwilligers van  NU zijn. Veel sportverenigingen hebben jongeren ‘in huis’, 
maar hoe krijg je ze meer betrokken bij de vereniging. En hoe krijg je jongeren 
actief als vrijwilliger?

Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage staat 
voor de inzet van jongeren in 
maatschappelijke organisaties 
als onderdeel van het lespro-
gramma op school. Leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs (en 
soms ook uit het beroepsonder-
wijs) maken hierbij kennis met 
vrijwilligerswerk en vrijwilligers-
organisaties door zich actief in te 
zetten. Het belangrijkste doel is 
dat jongeren leren, wat het is om 
op vrijwillige basis een bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. 
Kennismaking met het vrijwilli-
gerswerk staat voorop. Dit is het 
grote verschil met een beroeps-
stage, waarin vaardigheden en 
werkhouding centraal staan. De 
maatschappelijke stage is een 
onderdeel van het onderwijspro-
gramma. De uren die leerlingen 
hierin investeren tellen dus mee 
voor het totaal aantal onder-
wijsuren. Dit betekent dus, dat 
jongeren minder uren op school 
hoeven te zitten, omdat ze tij-
dens de maatschappelijke stage 
buiten de school leren. Jongeren 
kunnen een maatschappelijke 
stage uitvoeren in verschillende 
sectoren en ook in de sport. Alle 
organisaties die met vrijwilligers 
werken kunnen geschikte stage-
aanbieders zijn. Dus ook deze 
vereniging.

Wie?
De jongeren die een maatschap-
pelijke stage gaan lopen zijn leer-
lingen uit het voortgezet onder-
wijs; dus VMBO, HAVO en VWO. 
Daarnaast zijn er ook beroeps-
opleidingen, die met deze stages 

werken. Het verschilt per school 
in welk leerjaar de maatschap-
pelijke stage gepland wordt. 
Veel scholen kiezen er voor om 
deze stage in de hogere klassen 
uit te voeren, maar op sommige 
scholen gaan juist de jongste 
leerlingen hiermee aan de slag. 
De leeftijd van de jongeren, die 
stage gaan lopen varieert van 13 
t/m 18 jaar.

Gesprekken
Wij, de Scheidsrechtersvereni-
ging Noord- en Zuid-Beveland 
hebben hierover al diverse 
bijeenkomsten bezocht. We heb-
ben gesproken met medewerkers 
van de Stichting Maatschappelijk 
werk en Welzijn Oosterschelde-
regio. Deze organisatie is een 
soort stagemakelaar; ze hebben 
de contacten met de scholen in 
de regio en bieden de leerlingen 
namens de verenigingen / orga-
nisaties stageplaatsen aan.
Ook hebben wij gesproken met 
medewerkers van  de KNVB 

District Zuid 1 in Breda. Wij zien 
samen met de KNVB mogelijkhe-
den om jongeren hun verplichte 
maatschappelijke stage bij Uw 
vereniging te laten doen. Hier-
voor hebben wij natuurlijk de me-
dewerking van de verenigingen 
nodig.

Wat willen wij
Wij willen proberen om de leer-
lingen voor de vereniging actief 
te krijgen als jeugdscheidsrech-
ter. Jongeren, die zelf actief 
voetballen kunnen jeugdwed-
strijden bij de pupillen fl uiten. 
Samen met de KNVB willen we 
voor deze jeugdscheidsrech-
ters een opleiding organiseren. 
Daarbij behoren ook de uren van 
de opleiding tot de Maatschap-
pelijke Stage.
Een leuke manier om te voldoen 
aan de Maatschappelijke Stage. 

De Scheidsrechtersvereniging 
Noord- en Zuid-Beveland
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06 54 79 08 71
Assistent trainer
Joost Folmer 06 53 81 90 14
Erwin v.d. Woerdt
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75  
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenberg

SENIOREN
2e T Willy Lund 06 21 66 00 71
3e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Humphrey Scholten 23 07 14
 L Nico van Buuren 22 92 17
4e T Lauran de Hond 21 41 34
 L Laurens Oele 06 51 07 27 77
5e L Johan van Tilburg 21 30 18

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, B1, B2 Wim Verlinde 21 18 65
B3, B4, C-jun. Wim Steenbergen 22 18 35
D -pupillen Rinie Versluis 21 57 48
E-pupillen Wim Hazelaar 21 13 76
F-pup. en Mini’s Jean-Piërre de Keijzer 25 20 74

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense 06 52 06 50 57
 L Mari Stevense 56 24 01
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V Rene de Vos
A2 T Huib Quinten 22 83 55
B1 T Paulus Sohilait 21 53 77
 T Dirk Bakx 
 L Jordy Heikens 06-29 20 05 85
 L Benny Dekkinga 40 32 03
 L Mirjam  Dekkinga 40 32 03
B2 T Mark Harinck 23 26 18
 T William Hoondert 64 98 00
B3 T John Hofs 21 29 36
B4 TL Toon Vermeulen 23 33 87
C1 T Pepijn Adriaanse 06-15 85 50 52
 T Fabio (stagiair) 06 45 45 10 48
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
C2 T Bas Schuitert 23 33 14
 T Humphrey Scholten 23 07 14
C3/4 T Wim steenbergen 22 18 35
 T Kai Walraven 06 57 95 25 81 
 L Harm Simonse 23 34 34

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 L Ad Joosse 21 49 32
 L Loek Schipper 23 09 20
D2 T Remco Krijger 62 11 01
 T Gerard Murre 21 19 33
 L Ron Traas 61 40 56
D3 T Theo van Sabben 23 38 98
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Peter van Sorgen 25 02 40
D4 T Jacco Louwerse 21 74 74
 L John Koster
D5 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
 T Kees  Zwamborn 22 05 60
 L Wim Folmer 23 24 08
D6 T André Verschoor 23 01 94
 T Marcel de Bruine 25 76 27
 L Nicole Jacobs 06 10 61 73 17
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Erik Westerbeke 06 55 77 12 29
E2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Zandee 21 19 99
 T Gertjan Groen 22 95 90
E3 T Jaap den Engelsman 21 27 57
 T Piet-Jan Kole 23 39 73
  T Marco Borghart 23 34 47
E4 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 L Wijnant Snoek 21 86 93
 L Rick v.d. Vliet
E5 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel 21 14 01
E6 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
E7 T Remco Mulder 23 29 47
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Rien Menheere
E8 T Berty v.d. Heijde 38 11 40
 T Alfons Bals 22 76 54
E9 T Marco Koreman 06 20 57 16 90
 T Abdel Sea 06 47 04 44 01
F1 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
 T Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
F2 T Barry Traas 21 56 40
 T Eric Hoondert 25 10 92
F3 T Paul Platier 25 27 00
 T Mischa Flore 22 22 71
F4 T Wilfred v.d. Vrede 25 11 04
 T Jeroen de Smit 25 08 83
F5 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Rien de Bruine 21 72 35
F6 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
F7 T Philip van Gurp 31 65 00
 T Jeroen Boer 21 15 60
 T Niels Meijer
F8 T Bob Schouten 31 26 46
 T Ron Houtepen 22 21 37
F9 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
 T Geugh Zijlstra

KEEPERSTRAINER
  Jaap Pijnenburg 23 22 24

 
MINISTARS
Mini1 T  Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Rob Nonnekes 22 07 62
Mini2 T Cor van Gogh 25 14 33
 T Ronald Goetheer 25 15 27
Mini3 T Jeffrey v.d. Velde 22 99 99
 T Abko Nijsse 25 58 40
Mini4 T Wijnant Snoek 21 86 93
 T Sander van Rooijen 23 30 42

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE NAMEN
Consul
Jan van der Plasse 21 23 91
Beheerder clubhuis
Meindert Storm 21 26 13
Beheerder sponsorhome
Denise Dekker 21 45 76
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Archief
Joop Quinten 22 31 39

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

BUSINESSCLUB
Stichting Vrienden Van Kloetinge
Voorzitter
Jan Kees de Bruine 27 19 19

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN

voor alle communicatie geldt:  niet meer 2 na 22.00 uur!

Info


