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Als ik dit schrijf zitten we vlak voor de beslissende fase 
in de diverse competitie’s; een spannende tijd dus.

I N H O U D

Mooi meegenomen

Van de redactie

Nadat Kloetinge 1 uit de hoofdklas 
was gedegradeerd en daardoor 
dit seizoen uitkomt in de 1e klas, 
waren de verwachtingen hoog 
gespannen, meespelen om de ti-
tel of een periode pakken. De titel 
kunnen we intussen wel vergeten, 
die gaat waarschijnlijk naar Smits-
hoek. Een periodetitel kan nog 
maar het wordt wel lastig. In de 
beker deden we het beter tot de 
1/4 finale. We moesten tegen een 
oude bekende ASWH. Na een slap 
begin stonden we al snel met 2-0 
achter. Toch kwamen we nog te-
rug tot 2-1 en als de kansen benut 
waren had er nog meer ingezeten. 
Dus uitgeschakeld! Jammer, want 
als we gewonnen hadden zouden 
we volgend seizoen in de Amstel 
cup spelen.
Maar wat schets mijn verbazing 
als de volgende dag op de web-
site staat dat Kloetinge 1 komend 

seizoen toch in de Amstel cup mag 
spelen. Dat is dan toch maar nog 
mooi meegenomen.

Verder wil ik toch nog even stil 
staan bij het feit dat kort gele-
den een fenomeen uit de Neder-
landse profgeschiedenis is over-
leden, Johan Cruyff. Hij was de 
beste speler die Nederland ooit 
gehad heeft. Hij speelde voor o.a. 
Ajax, Barcelona, Feijenoord en het 
Nederlands elftal.
Ik ga er 
verder 
niet veel 
meer over 
zeggen; 
de media 
heeft volop 
aandacht 
aan hem 
geschon-
ken.

Bjorn Quartel haalt uit in het bekerduel tegen ASWH
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Ook wil ik graag wat schrijven 
over de zaterdagen dat Kloetinge 
1 uitspeelt. Het is ook dan namelijk 
heel gezellig op het Wesselopark. 
Het kan dan ook al tamelijk laat 
zijn als we uit de kantine komen 
want de sfeer is erg goed en er 
wordt veel gelachen.

We gaan weer richting de zomer 
en de vakanties, maar dat geldt 
niet voor de organisatie van vv 
Kloetinge want er moeten weer 
leiders/trainers gezocht worden 

voor diverse teams; trainingstijden 
worden ingedeeld en werkzaam-
heden worden uitgevoerd aan de 
gebouwen. Het is dus eigenlijk 
nooit vakantie voor de vele vrijwil-
ligers van vv Kloetinge.

Ik wens verder alle teams nog veel 
succes met eventuele kampioen-
schappen, promoties en beker-
wedstrijden en misschien nog en-
kele degradaties (maar dat hoop ik 
natuurlijk niet!!).

Veel leesplezier in de mooie club-
krant Op de Korrel van de mooiste 
club van Zeeland. In dit nummer 
vind u naast de vaste rubrieken 
een verslag van het bezoek van 
Meisjes D1 aan een wedstrijd van 
de Oranje Leeuwinnen. Als redac-
tie plaatsen we graag dit soort ver-
slagen. Dus wat let u om de pen te 
pakken en een stukje te schrijven 
voor ons blad.

Ronald Krijger

EVENEMENTEN KALENDER
seizoen 2015-2016

21 mei
Dick Bunttoernooi

27 mei
BCK bedrijventoernooi

28 mei
Café Jack’s seniorentoernooi

4 juni
Seizoensafsluiting

Verder informatie via flyers, website en de Korrel.

We hopen op grote opkomst en dat ieder het naar zijn zin heeft tijdens de evenementen.

De evenementencommissie
en jeugdactiviteitencommissie

17 - 19 juni
D- en E-Pupillenkampen

11 - 12 juni
F-Pupillenkamp
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Tijd
Na de ALV van 7 maart jl. viel het 
me op hoeveel mensen me op al-
lerlei momenten feliciteerden met 
mijn benoeming. Zelf zie ik het 
namelijk meer als een taak die je 
op je moet nemen als de tijd daar-
voor gekomen is. En juist aan tijd 
mankeert het bij velen van ons en 
ook voor mij is tijd natuurlijk een 
schaars goed.

De tijd die ik al heb doorgebracht 
op het Wesselopark was uim-
schoots. En dat zal nu niet minder 
worden…… Alhoewel ik me wel 
voorgenomen heb om niet ‘alles’ 
waar we als clubbestuur tegenaan 
lopen zelf te doen. In de korte tijd 
na mijn aantreden heb ik dat laat-
ste al meerdere keren als een lastig 
punt ervaren. Want gesignaleerde 
zaken moeten toch gebeuren. Bij 
gebrek aan mensen is het gevaar 
dat we het dan zelf maar (weer) 
gaan doen!

Tegelijkertijd ben ik van mening 
dat we elkaar daarin ook kunnen 
en zelfs moeten helpen. In een 
club met 862 leden is het helaas 
zo dat er veel uitvoerend werk ge-
daan wordt door een (te) selecte 
ploeg mensen. En dat gaat ver-
rassend goed..! De noodzaak dat 
meerdere mensen ook wat kunnen 
doen binnen hun capaciteiten ver-
dwijnt daarmee wat meer naar de 
achtergrond.
Maar ook u hebben we hard no-
dig. Want het gaat natuurlijk lang 
niet altijd om het geven van trai-
ning alhoewel we dat natuurlijk 
ook gewoon nodig blijven heb-
ben… Een kantinedienst draaien, 
het periodiek helpen, ophalen van 
oud-papier ten bate van de club, 
het beheren van de clubwebsite, 
het verkopen van kaartjes op de 
wedstrijddag van het eerste elftal 
zijn zo maar wat zaken waar we 

uw inzet en capaciteiten voor kun-
nen gebruiken. Als lid van deze 
prachtige voetbalvereniging mag 
je er namelijk niet van uitgaan dat 
alles maar automatisch gebeurt! 
Want de scheidsrechter die niet 
altijd een goede beslissing neemt, 
staat er namelijk ook in zijn schaar-
se vrije tijd en wat te denken van 
de (jeugd)trainer die niet altijd de 
gouden wissel toe past; ook deze 
persoon doet dit naar zijn beste 
kunnen in zijn vrije tijd. Daarom 
daag ik u uit om ook wat meer tijd 
te gaan besteden aan onze mooie 
club zodat we met vereende 
krachten het allemaal makkelijker 
en (nog) leuker kunnen laten ver-
lopen. Want als de inzet van uw 
tijd resulteert in nog meer spel- en 
verenigingsplezier wordt het een 
leuk tijdverdrijf dat u weliswaar 
wat tijd kost maar veel plezier op-
levert.

Tegelijkertijd begrijp ik dat u bij 
gebrek aan bekendheid met de 
vacatures binnen de voetbalver-
eniging ook niet kunt bepalen of 
u wat (meer) kunt betekenen voor 
onze club. En daarnaast is ook uw 
tijd schaars.
Ik ben er van overtuigd dat we 
(zelfs) met een paar uur per 
maand van ieders schaarse vrije 
tijd en rekening houdend met ie-
ders capaciteiten, onze mooie ver-
eniging nog beter tot haar recht 
kunnen laten komen. We hebben 
een prachtige jeugdafdeling waar-
mee we zelfs landelijk op een 130e 
plaats staan. Deze jeugdafdeling is 
de toekomst van onze club. Laten 
we samen gaan werken aan deze 
toekomst. Ik hoop dat we zeer 
binnenkort ook op uw inzet kun-
nen rekenen.

Jan-Kees de Bruine
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Tegelijkertijd begrijp ik dat u bij 

KANTINEHULP

JEUGDTRAINER

Het fl uiten van een jeugdwedstrijd is één van de vele vrijwilligerstaken
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Patrick Vader van Sport Zeeland in een interview met Omroep Zeeland over deze kwestie

Verklaring Omtrent het Gedrag

Seksueel
grensoverschrijdend 
gedrag

Om dit in het vrijwilligerswerk te 
voorkomen is er de mogelijkheid 
om een Verklaring Omtrent het 
Gedrag aan te vragen.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Ge-
drag is een verklaring waaruit 
blijkt dat uw gedrag in het verle-
den geen bezwaar vormt voor het 
invullen van een specifi eke taak of 
functie binnen de samenleving c.q. 
vv Kloetinge.
Het bestuur heeft besloten om 
met ingang van het volgend sei-
zoen een VOG aan te vragen voor 
al haar vrijwilligers, trainers en lei-
ders. Voor vrijwilligers waarvan we 
zeker weten dat zij volgend sei-
zoen door gaan zijn we al gestart 

met de aanvragen en de eerste 
verklaringen zijn inmiddels binnen.

De aanvraag wordt ingediend door 
de vereniging en je ontvangt van 
Justis (Ministerie van Veiligheid en 
Justitie) een mail met daarin een 
link om de VOG via je DiGiD aan 
te vragen.
Justis screent en geeft de VOG 
verklaring af en die wordt je auto-
matisch toegezonden.
Het aanvragen van de VOG is 
voor onze vereniging gratis.

De VOG dient vervolgens te wor-
den toegestuurd/afgegeven aan/
bij de secretaris van vv Kloetinge, 
Jan Weeda.

Namens het bestuur,
Jan Weeda

Pok!

Voetballers.....
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Begin maart is onze oud-vrijwilliger Arjaan Pannekoek op 90-jarige leeftijd over-

leden.

Arjaan is vele jaren bij onze vereniging betrokken geweest. Ik heb begrepen dat 

hij bij Kloetinge heeft gespeeld, maar dat was ver voor mijn tijd. Later speelden 

zowel zijn zoon Jan als zijn schoonzoon Kees Katsman in het eerste van Kloe-

tinge, terwijl zijn dochter Corine bij de meisjes speelde.

Uiteraard was Arjaan een trouw supporter van deze teams, niet alleen in woor-

den, maar ook in daden. Als de dames te weinig vervoer hadden voor een uit-

wedstrijd, reed hij desnoods twee keer heen en weer.

Als vrijwilliger heeft hij heel wat werkzaamheden verricht. Hij verkocht jarenlang 

toegangskaartjes op het Wesselopark, hij werkte mee aan het drukken en in 

elkaar zetten van het clubblad en bezorgde de clubbladen in zijn woonplaats 

’s-Gravenpolder. Ook werkte hij mee in de schoonmaakploeg. Toen dat werk 

te zwaar werd kwam hij regelmatig op vrijdagmorgen langs om een praatje te 

maken met de vrijwilligers van die ploeg.

Zijn gezondheid ging steeds achteruit en het laatste jaar heeft hij doorgebracht 

in Ter Valcke.

Arjaan zorgde in de vrijwilligersgroep vaak voor een vrolijke noot; hij was een 

vriendelijk mens met gevoel voor humor.

We wensen zijn vrouw Saar, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel 

sterkte toe.

Adri de Bruine

IN MEMORIAM

A R J A A N  P A N N E K O E K
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De sponsorclub BCK ondersteunt de hele vereniging, dus niet alleen 
de eerste selectie, maar ook de jeugdafdeling. In elk nummer van het 
clubblad stellen we een sponsor aan u voor. Voor dit nummer had ik een 
gesprek met Laurens Jobse van de Tandprothetische Praktijk L. Jobse 
aan de ’s-Gravenpolderseweg 33 in Goes

Tandprothetische Praktijk L. Jobse
Sponsor van de maand

door Adri de Bruine

Leen Jobse met daarachter Michel, Laurens en Sjoukje Jobse

Prothese
Als klein kind leren we al dat het 
belangrijk is om je tanden en kie-
zen goed te poetsen. En dat mini-
maal twee keer per dag om gaatjes 
te voorkomen. We gaan regelma-
tig voor controle naar de tandarts 
en zo nodig flossen we regelmatig. 
En dat allemaal voor een gezond 
en duurzaam gebit, want we moe-
ten er een heel leven mee doen. 
Dat is tenminste wel de bedoeling. 
Maar dat lukt zeker niet iedereen. 
De één heeft nu eenmaal een ster-
ker gebit dan de ander. En laten 
we vooral de invloed van suiker en 

suikerhoudende frisdranken niet 
vergeten. Tenslotte kan het ook 
nog gebeuren dat je te hard poetst 
waardoor slijtage ontstaat.
Zo kunnen we gaandeweg tanden 
en kiezen kwijtraken. Vaak helpt 
dan een ‘plaatje’ om de ontstane 
gaten in het gebit op te vullen. 
Zo’n plaatje wordt door de tand-
protheticus vervaardigd in samen-
werking met de tandarts. En op 
een dag besluiten we de rest van 
de tanden en kiezen er ook maar 
uit te laten halen.
En als we dan helemaal tandenloos 
zijn, dan komt de tandprotheticus, 

overigens letterlijk en figuurlijk 
een hele mondvol, in beeld voor 
een prothese of populair gezegd 
een kunstgebit. Hij is een specialist 
in het aanmeten en vervaardigen 
van een kunstgebit. Hij is niet al-
leen technisch, maar ook medisch-
biologisch opgeleid om samen met 
de patiënt te komen tot een goed 
passend kunstgebit.

Familiebedrijf
De L in de naam van de praktijk 
staan niet voor Laurens, maar 
voor Leen, de naam van zijn va-
der. Leen begon in 1994 als zelf-
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standig tandprotheticus in een 
praktijk aan de Blanckstraat, bij de 
Stenen Brug in Goes. Enkele jaren 
later verhuisde de praktijk naar de 
Vosmaerstraat en sinds begin vo-
rig jaar is de praktijk gevestigd in 
het huidige pand aan ’s-Graven-
polderseweg 33 in Goes vlakbij de 
rotonde bij het Oostmolenpark.

Laurens: “We hebben hier vol-
doende ruimte en het is ook nog 
eens een zichtlocatie; patiënten 
kunnen ons makkelijk vinden.”
Laurens werkt sinds 2010 in de 
praktijk. “Ik had nooit gedacht, 
dat ik nog eens in de praktijk van 
mijn vader en moeder mee zou 
gaan werken. Ik volgde een studie 
in een heel andere richting, maar 
op een gegeven moment ben ik 
gaan helpen. Ik vond het toen toch 
wel leuk werk en vooral de digi-
talisering trekt me erg. Ik heb de 
opleiding Tandtechniek gevolgd in 
Utrecht en vervolgens mijn speci-
alisatie Prothese gehaald. Ik begin 
binnenkort aan de opleiding Kli-
nisch Prothese Technicus.”
Ook zijn moeder is als praktijkma-
nager in de praktijk werkzaam; Zij 
doet de patiëntenadministratie, de 
boekhouding en de P.R.

Sinds 2011 werkt ook Michel 
Wiersma in de praktijk; hij is ook 
gediplomeerd tandtechnicus met 
als specialisatie protheses, kroon- 
en brugwerk; hij is daarnaast ook 
nog Klinisch Prothese Technicus 
(KPT’er) wat inhoudt dat hij ook 
patiënten behandelt.
 
Passend
Voordat de tandarts de restanten 
van het gebit verwijdert, wordt 
er een afdruk van het gebit ge-
maakt; het zogenaamde ‘happen’. 
Deze afdruk gaat naar een tand-
technisch laboratorium waar een 
noodprothese wordt gemaakt. Na 
verloop van tijd past die niet goed 
meer en wordt het tijd voor een 
definitieve prothese.
Daarvoor kunnen de mensen te-
recht bij de Tandprothetische Prak-
tijk Jobse. Mevrouw Jobse: “Veel 
patiënten komen hier via mond 
tot mond reclame. Ze horen van 
vrienden en kennissen dat ze te-
vreden zijn over ons werk; dat is 
de beste reclame.
Eerst is er een intakegesprek waar-
na de eerste afdrukken worden 
gemaakt. Daarna worden de defi-
nitieve afdrukken gemaakt.

Ook wordt in samenspraak met de 
patiënt de kleur en de vorm van 
de te gebruiken tanden bepaald. 
Daarna wordt er een proefpro-
these gemaakt waarbij het vooral 
gaat om hoe het er uit ziet. 
Het is aan te bevelen daarbij ie-
mand mee te nemen om te beoor-
delen of de prothese goed ‘staat’. 
Daarna wordt het kunstgebit ge-
plaatst en volgt een laatste con-
trole. De behandeling is dan afge-
rond.” Mevrouw Jobse: “Als een 
patiënt klachten heeft is hij of zij 
altijd welkom. Ook als er schade is 
aan een prothese kunnen de pati-
enten hier terecht en binnen twee 
uur wordt het gebit hersteld zodat 
ze maar kort ‘tandenloos’ zijn.”

Aandacht
Laurens: “Het is allemaal hand-
werk en wij doen alles zelf, er 
hoeft niets opgestuurd te worden 
naar een tandtechnisch laborato-
rium. Vanaf het begin wordt de 
patiënt in principe geholpen door 
dezelfde persoon die dus bekend is 
met de wensen van de patiënt. We 
gaan uit van een persoonlijke be-
nadering waarbij we streven naar 
een optimaal resultaat. De pati-
ent moet zich goed voelen met de 
prothese, moet weer alles kunnen 
eten, kunnen praten en lachen. 
Dat is belangrijk voor het zelfver-
trouwen en voor het sociaal func-
tioneren.” Zoals gezegd is Laurens 
erg geïnteresseerd in de digitali-
sering. “Dat is een ontwikkeling 
waardoor we nog beter kunnen 
werken. Ook wordt tegenwoordig 
meer gewerkt met kunststoftan-
den waar vroeger porselein werd 
gebruikt. Kunststof is lichter en 
hecht beter.”

Implantaten
Een andere moderne ontwikkeling 
is het werken met implantaten; het 
klikgebit. De implantaten worden 
geplaatst door een gespecialiseer-
de tandarts. De staafjes moeten 

Leen Jobse aan het werk in de praktijkruimte
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eerst vastgroeien in de kaak. Als 
ze goed vastzitten kan de prothese 
worden vastgeklikt; het kunstgebit 
zit dan goed vast. Leen: ”Onge-
veer 25% van onze patiënten kiest 
voor deze oplossing.”

Vergoedingen
Een volledig kunstgebit wordt 
voor 75 % vergoed vanuit de ba-
sisverzekering en wie een aanvul-
lende tandartsverzekering heeft 
krijgt vaak nog meer vergoed. Een 
implantaatprothese moet worden 
aangevraagd bij de zorgverzeke-
raar; gaat die akkoord dan wor-
den ook deze kosten grotendeels 
vergoed. Momenteel geldt er een 
eigen bijdrage van € 125 per kaak. 
Mevrouw Jobse: “Wij hebben een 
contract met de meeste zorgver-
zekeraars en we verrekenen de 
kosten rechtstreeks met die ver-
zekering. We zijn aangesloten bij 
de Organisatie van Nederlandse 
Tandprothetici. Deze organisatie 
heeft een geschillencommissie die 
in geval van een confl ict een bin-
dende uitspraak kan doen. Verder 
zijn we ingeschreven in en gecerti-
fi ceerd door het Kwaliteitsregister 
Tandprothetici . Dat betekent ook 
dat er regelmatig bijscholingen en 
opfriscursussen moeten worden 
gevolgd.”

Kloetinge 7
Laurens heeft zelf vanaf de E-pu-

pillen tot en met de B-junioren bij 
Kloetinge gevoetbald. Momenteel 
is hij bestuurslid van de suppor-
tersclub ‘Kloetinge Fanatics’ en lei-
der van Kloetinge 7.
“Wanneer we als team in onze 
groene pakken op het Wesselo-
park lopen zijn ze wel leuk, maar 
als je met dat pak aan in de super-
markt loopt wordt er toch nog wel 
eens naar je gekeken.”
Hij is praktisch elke zaterdag op 
het Wesselopark te vinden, niet 

in het sponsorhome maar langs 
het veld en in de kantine. Zijn va-
der komt ook niet zo vaak in het 
sponsorhome, maar hij bezoekt 
wel zoveel mogelijk de bedrijfspre-
sentaties en de evenementen ge-
organiseerd door de BCK, zoals de 
nieuwjaarsreceptie. 

Ik krijg binnenkort
implantaten

Echt? Denk je dat je
ze nodig hebt?

Ja... mijn tandarts heeft
heeft het me zelf verteld

L.Jobse
Tandprothetische
praktijk

Laurens (midden) is o.a. leider van Kloetinge 7

Enkele zakelijke gegevens:
Tandprothetische praktijk L. Jobse
’s-Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel. 0113 – 229021
www.ljobse.nl
info@ljobse.nl
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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. Zo ver-
dienen ze € 25 euro terug van de 
betaalde contributie. 

Wel willen we graag de lege boek-
jes terug, zodat we na de trekking 
uit kunnen zoeken, wie de prijs-
winnaars zijn. Vorig jaar hadden 
we binnen een week na de trek-
king contact gehad met de meeste 
prijswinnaars. We kunnen dat ui-
teraard alleen doen als de kopers 
hun gegevens (telefoonnummer of 
mailadres) invullen op het strookje 
en als we de lege boekjes weer te-
rug krijgen (uiterlijk 21 mei).

Vrijwilligers
Er zijn ook leden, zoals allerlei vrij-
willigers (b.v. jeugdleiders en –trai-
ners) die geen contributie betalen. 
Deze leden ontvangen ook een 
boekje loten en we hopen, dat ze 
die ook verkopen. Wij vragen hen 
(uiterlijk 21 mei) 20 euro af te dra-
gen als alle loten verkocht zijn. Zij 
kunnen dit bedrag ook storten op 
rekening
NL09 INGB 0002 8137 31
t.n.v. vv Kloetinge.

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 kleed-
gebouw. Van deze extra boekjes 
moet uiterlijk op 21 mei 20 euro 
worden afgedragen of overge-
maakt op bovenstaande rekening. 
Dus van elk extra verkocht boekje 
loten krijgt de verkoper een pre-
mie 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.

Prijzen
De loten kosten weer 1 euro per 
stuk. De te winnen prijzen zijn 
zeker niet mis. De hoofdprijs is 
een Roompot Vakantiecheque ter 
waarde van € 450, de tweede prijs 
eveneens een Roompot Vakan-
tiecheque ter waarde van € 400. 
De derde prijs is een waardebon 
van € 250 voor levensmiddelen bij 
Bakkerij en Supermarkt Boer. De 
andere prijzen zijn in hoofdzaak 
waardebonnen van sponsoren van 
onze vereniging. De 1e en 2e prijs 
zijn wat lager dan in vorige jaren. 
Dit heeft te maken met de kans-
spelbelasting; over prijzen boven 
een bepaald bedrag moet ruim 
40 % belasting worden afgedra-
gen. Wij vinden dat zonde; we 

hebben daarom de andere prijzen 
verhoogd. Ook de laatste prijs is 
altijd nog € 25 waard. De hoofd-
prijs is beschikbaar gesteld door 
hoofdsponsor Roompot Vakanties, 
waarvoor onze hartelijke dank!

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 (telefoon-
nummer of mailadres) invul-
len. We kunnen dan contact 
opnemen met de prijswin-
naars.

- Zorg, dat de lege boekjes 
weer worden ingeleverd; 
uiterlijk op 21 mei; eerder 
mag!

- Van elk extra verkocht boekje 
loten moet 20 euro worden 
ingeleverd en het levert dus 
5 euro op!

- Leden, die geen contributie 
betalen worden verzocht 
ook 25 loten te verkopen; 
zij dienen dan 20 euro af te 
dragen (uiterlijk op 21 mei).

- De winnende lotnummers 
worden bekend gemaakt op 
4 juni bij de seizoensafslui-
ting.

- De winnende lotnummers 
zijn daarna te vinden op 
www.vvkloetinge.nl 

De Jaarlijkse

VERLOTING
Alle leden hebben onlangs weer de boekjes met 25 
loten ontvangen. Het is de bedoeling dat elk lid 
loten verkoopt. Het is uiteraard niet nodig alle loten 
te verkopen; men kan ook een deel verkopen en 
de rest zelf houden. Het geld van de verkoop van de 
loten kunnen de meeste leden houden. Ze hebben voor 
deze loten al € 20 betaald in de contributie. Als je dus alle loten verkoopt, heb je 5 
euro winst. Bij de trekking blijkt elk jaar weer, dat heel wat senioren hun boekje loten zelf houden, daar-
door vallen opmerkelijk veel prijzen bij leden van de vereniging.

Zo verdienen ze
€ 25 euro terug 
van de betaalde 
contributie

loten kunnen de meeste leden houden. Ze hebben voor 
 20 betaald in de contributie. Als je dus alle loten verkoopt, heb je 5 
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Leen Kraak

Er lopen weinig mensen rond op 
het Wesselopark die meer wed-
strijden van de hoofdmacht van 
Kloetinge hebben gezien dan Leen 
Kraak. Nog altijd is hij een veel ge-
ziene bezoeker op het sportpark. 
Op zaterdagmorgen brengt hij 
traditioneel een bezoekje aan het 
wedstrijdsecretariaat. 

Leen verricht nog altijd werkzaam-
heden voor clubblad Op de Korrel 
en vertegenwoordigt onze vereni-
ging vaak bij uitwedstrijden van 
het eerste elftal in zijn hoedanig-
heid als Erevoorzitter. Tevens slaat 
hij geen ledenvergadering over.

In al die jaren aanschouwde hij de 
gloriejaren van onze vereniging en 
maakte hij ook de mindere perio-

des mee. Tal van topspelers zag hij 
het Kloetinge-shirt dragen. Deze 
kennis levert een elftal op met be-
kende en voor sommigen wellicht 
wat minder bekende namen.

Eén ding weet Leen in ieder geval 
zeker. Het onderstaande team zou 
niet misstaan in de topklasse.

In de rubriek ‘Kloetinge All Stars’ komt iemand met een voorliefde 
voor vv Kloetinge aan het woord.
Hij of zij stelt het beste elftal van Kloetinge aller tijden samen.

door Len Wolters

Erik de Groene Wilco de ValkRonald Zuidwegt

Jurriaan Maccow John SchotMarcel Schenk

Jeffrey van de VeldeJohn Kole Jan-Kees de Bruine Pieter de Munnik

Jaap Pijnenburg

Hoe ziet jouw
 Kloetinge 

elftal aller t
ijden eruit? 

Mail het naar:

lhw.wolters@gmail.com



12  |   OP DE KORREL - april 2016

Dit keer een vrijwilliger, een Nederlander met een Surinaamse achtergrond. Waarom dit in voorgaande zin zo 
benadrukt. Wel omdat het interessant is om niet alle wat bruin getinte mensen over één kam te scheren. Im-
mers Suriname was tot 25 november 1975 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Men heeft toen 
gekozen voor onafhankelijkheid.

ROBBY SIMSON

Vrijwilliger 
van de
  maand

door Leen Kraak

Eigen inwoners
Niet alle Surinamers waren het 
daar mee eens. Velen van hen 
zijn toen en ook later na de de-
cembermoorden van 1982 naar 
Nederland gekomen en behoren 
nu tot onze eigen inwoners. Hun 
aantal in Nederland bedraagt zo’n 
350.000, dat is ruim 1/3 van de 
oorspronkelijke bevolking. Er wo-
nen momenteel nog zo’n kleine 
600.000 mensen in de Republiek 
Suriname. De bevolking bestaat 
voor 37% uit Hindoestanen, 31% 
Creolen en 15% Javanen en wat 
kleinere restgroepen.

Nog iets meer over Suriname.
Suriname is niet een rijke Repu-
bliek maar is wel rijk aan natuur-
lijke hulpbronnen en staat daar-
door wel als 17de op de lijst van 

de rijkste landen. Dat Suriname 
oorspronkelijk tot het Koninkrijk 
der Nederlanden behoorde blijkt 
uit het feit dat je daar plaatsna-
men zult vinden die hetzelfde zijn 
als die in ons land voorkomen. 
Enkele voorbeelden: Groningen, 
Alkmaar, Katwijk. Ook in ons land 
komen bekende namen van per-
sonen voor die oorspronkelijk uit 
Suriname komen. Noraly Beyer, 
was nieuwslezeres. Gerard Spong, 
advocaat en dan niet te vergeten 
enkele bekende namen van voet-
ballers. Ryan Babel, Winston Bo-
garde, Henk ten Cate, Henk Fra-
ser, Nigel de Jong, Frank Rijkaard, 
Clarence Seedorf, Aron Winter, 
Edgar Davids en nog vele anderen. 
Zo en dan nu de naam van onze 
vrijwilliger.

Robby Simson,
geb. 14-04-50 te Suriname
Als het clubblad verschijnt is hij 
inmiddels 66 jaar. Hij woont nu 
3 jaar in Serviceflat ‘De Schakel’ 
te Goes. Hij heeft daar een leuke 
kamer aan de kant van de ‘s-
Gravenpolderseweg, een slaap-
kamer en een wat kleine keuken. 
Hij woont in principe best naar zijn 
zin omdat hij ook contacten heeft 
met andere bewoners. Toch zou hij 
liever in een gewoon huis wonen 
omdat de huur in verhouding tot 
zijn pensioen vrij hoog is. Hij heeft 
tot dusver altijd in Goes gewoond.

Robby komt oorspronkelijk dus 
uit Suriname
Hij was 21 jaar toen hij daar ver-
trok en is door een nicht van hem 
uitstekend in Nederland opgevan-
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gen. Evenals veel andere Surina-
mers was hij al snel ingeburgerd. 
Een saillant gegeven is dat zijn va-
der in Suriname dominee was. Hij 
komt dus uit een predikantsgezin 
met nog 2 broers, waarvan er nog 
1 in Suriname woont en de andere 
ook in Goes woonachtig is. Hun 
ouders zijn inmiddels overleden. 
Toen Robby als 16-jarige in Suri-
name van school kwam is hij be-
gonnen als loopjongen bij het al-
daar gevestigde hoofdbureau van 
politie.
Even een nadere toelichting op het 
woord loopjongen. Als je vroeger 
hier in Nederland op jonge leeftijd 
op een kantoor werd aangenomen 
kreeg je eveneens de functie van 
loopjongen of jongste bediende 
opgeplakt. Immers je begon met 
wat lichte administratieve werk-
zaamheden en daarnaast moest 
je enkele boodschappen doen, bij-
voorbeeld de post naar het post-
kantoor brengen en vragen hoe-

veel port er op een zwaardere brief 
of pakketje moest. Al deze werk-
zaamheden zijn thans veranderd 
en het woord loopjongen is al lang 
uitgebannen. We horen tegen-
woordig wel eens dat het woord 
loopjongen vervangen is door offi-
ce-assistent, dat klinkt wat mooier. 
De tijden zijn wat dat betreft ook 
veranderd.
Terug naar de tijd van Robby in 
Suriname. Na genoemde functie 
heeft hij daar ook nog een tijd bij 
Suralco gewerkt en was hij tevens 
een tijdje in militaire dienst. “Ik 
heb als militair nog een klein pen-
sioen opgebouwd waarvan ik nu 
de vruchten pluk”, aldus Robby.

Werk in Nederland voortgezet
Zoals gezegd, Robby is door zijn 
nicht in ons land uitstekend op 
gevangen en kreeg zodoende ook 
al spoedig werk. In dit geval bij 
Pechiney in het Sloegebied. Later 
werd die naam gewijzigd in Zalco 

en helaas is de fabriek waar nog 
al wat mensen werkten een paar 
jaar geleden uit Zeeland verdwe-
nen. Dat neemt niet weg dat 
Robby daar nogal een tijdje heeft 
gewerkt. Eerst 5 jaar in de produc-
tie maar na een ziekteperiode van 
ongeveer één jaar kreeg hij een 
omscholing bij het Deltacollege en 
kwam toen terecht bij Pechiney in 
de keuken. Achteraf bekeken was 
dat best een leuke tijd.

En nu komt voetbal aan de orde
Tijdens zijn ziekteperiode heeft 
Robby in wat verloren uurtjes een 
scheidsrechtercursus gevolgd. Zelf 
heeft hij niet zoveel gevoetbald. 
Oorspronkelijk was hij lid van de 
toenmalige zaalvoetbalvereniging 
Parbo in Goes. Naast het voetbal-
len in de zaal heeft er ook nog een 
eftal van deze, inmiddels opgehe-
ven club, in de zomeravondcom-
petitie gespeeld.
Daarna was het leiden van wed-
strijden als scheidsrechter zijn 
hobby. In eerste instantie jeugd-
wedstrijden. De bekende Zuid-
Bevelandse scheidsrechter Leo Ui-
terhoeve regelde toen dat hij ook 
wedstrijden van standaardteams 

ging leiden. Tevens werd hij ook 
gevraagd als scheidsrechter bij het 
destijds bekende Pinkstertoernooi 
van Kloetinge. Jammer dat dit 
toernooi niet meer bestaat.
Overigens kon Robby diverse rap-
porten tonen van KNVB rappor-
teurs die hem tijdens het leiden 
van wedstrijden hebben gevolgd. 
Nou, die zien er goed uit. Voor en-
kele onderdelen kreeg hij de cijfers 
8, 7½, 7 en slechts één 6. Nu wa-

In Suriname vind je nog veel Nederlandse plaatsnamen

Overigens kon 
Robby diverse 
rapporten tonen 
van KNVB
rapporteurs
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Er moet heel wat gebeuren...
voordat het 1e elftal van vv Kloetinge zonder assistent scheidsrechter 
moet voetballen!!!
Zaterdag 19 maart 2016 was er de uitwedstrijd tegen Rijsoord. Vaste 
assistent Ron Verburg en zijn vervanger Ad Lindenbergh waren beide 
verhinderd. Teammanager André Krijger werd bereid gevonden deze 
middag de vlag ter hand te nemen. Echter na ongeveer 20 minuten 
raakte André geblesseerd en liet zich noodgedwongen vervangen door 
verzorger Jan Kloet. Deze dubbelfunctie voor Jan was uiteraard niet 
gelukkig te noemen.

Maar er was nog Frans Esser en deze melde zich toen spontaan 
aan om de vlag weer over te nemen van Jan Kloet. 
Frans, bedankt voor je spontane optreden als assistent-scheidsrechter.
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ren dat weliswaar geen topwed-
strijden maar toch ruim voldoende 
tot goed.

De vraag, leid je nog steeds wed-
strijden?
Dat is eigenlijk vragen naar de 
bekende weg. Als je op een za-
terdagmorgen op het sportveld 
in Kloetinge komt dan tref je daar 
vaak Robby al fluitend als scheids-
rechter bij een jeugdwedstrijd aan. 
Conclusie: nog steeds actief. Hij 
leidt niet alleen jeugdwedstrijden 
bij Kloetinge maar ook bij Goes 
en SSV. Ja, en dan nog iets. Hij is 
sedert korte tijd ook aangesteld 
als consul bij Kloetinge toen Jan 
van de Plasse na vele jaren er mee 
stopte. 
Dan moet je op zaterdagmorgen 
als het veel heeft geregend vroeg 
present zijn. “Maar” zegt Robby, 
“ik ben dan nooit alleen, er is dan 
ook wel een bestuurslid of leider 
van een team. Ook de dames van 
de koffie zijn vroeg present en te-
vens is er wel een leider van het 
secretariaat.”

Verder is Robby ook consul bij 
Goes en SSV. Wat dat betreft is hij 
ook nog volop actief. Bovendien 
bezoekt hij ook wedstrijden van 
standaardelftallen bij genoemde 
clubs. Voetbal is dus zijn hobby.

Even rondkijken in de kamer
Het valt op dat er nog al wat leuke 
foto’s van kinderen aan de muur 
hangen. Welke kinderen zijn dat? 
“Wel”, zegt Robby, “ik ben ge-
trouwd geweest en heb een doch-
ter van 39 jaar en een zoon van 42 
jaar die beiden kinderen hebben, 
dus dat zijn mijn kleinkinderen.”
Dat opa trots is kun je gelijk mer-
ken. Eén van die kinderen is Milan 
Hoogerheide en die voetbalt bij 
Kloetinge in E4. Opa gaat dan kij-
ken en zijn dochter en schoonzoon 
eveneens. En dan te weten dat zijn 
schoonzoon in principe helemaal 
niet zo’n voetbalfan was maar hij 
is nu leider van E4, bij uitwedstrij-
den gaat hij vanzelfsprekend ook 
mee. Vorig jaar is hij, niet te gelo-
ven, met een aantal kinderen naar 
een toernooi geweest in Brugge. 

Milan zit op de Zuid-Westhoek in 
Goes. Oorspronkelijk was hij lid 
van SSV maar toen bleek dat al zijn 
vriendjes bij Kloetinge voetbalden 
is hij daar lid geworden. Ja en de 
moeder van Milan doet bovendien 
de was voor het team. Het gehele 
gezin is dus bij Kloetinge betrok-
ken en opa eveneens. Dat opa op 
zijn leeftijd nog zo actief is ver-
dient best een compliment.

Nog even napraten
Onder het genot van een lekker 
kopje koffie nog even napraten 
met Robby. Natuurlijk over Kloe-
tinge want hij vindt dat een ge-
zellige en goed georganiseerde 
vereniging. “Bovendien”, zo her-
haalt hij, “tijdens de keuring van 
de velden ben je nooit alleen.” 
Trouwens met Bram Bouwense 
van SSV en met de consul van de 
KNVB Bruinooge uit Wemeldinge 
heeft hij ook goede contacten.
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Het bijna-voetbalsprookje
Het lijkt het perfecte script voor een kaskraker van een fi lm, van kee-
per in het zevende tot minuten bij het eerste. Het is een verhaal waar 
de fi ctie vanaf zou moeten druipen, maar toch leek het bijna mogelijk 
toen Stefan van Beveren op donderdag 7 april bij de wedstrijdselectie 
voor die zaterdag werd gevoegd door Arie van der Zouwen. 

Voor de buitenpost een opmerke-
lijke beslissing, maar voor de echte 
kenners een logische keuze.
Stefan, die in de jeugd al eens 
keepte voor teams van Kloetinge, 
is niet zomaar de vaste keeper van 
een willekeurig zevende.
Dat zevende team is een team met 
één en al keeperservaring; Max 
Joosse, die naar eigen zeggen met 
de juiste vrienden op dit moment 
voor PSV had kunnen uitkomen, 
Paul Jeremiasse, die afgelopen sei-
zoen de schoonheid van het kee-
persvak eenmalig liet zien onder 
de lat tegen SVD, en Bas Meijaard, 
die door zijn jeugdige overschat-
ting zijn knieschijf brak tijdens het 
keepen. Mannen met verhalen 
waar Stefan ‘’Castor’’ van Beveren 
de vruchten van lijkt te gaan pluk-
ken.

Wordt uiteraard vervolgd Stefan met zijn vrienden van Kloetinge 7Stefan met zijn vrienden van Kloetinge 7
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De meiden staan klaar voor vertrek naar Rotterdam

KLOETINGE MD1
ziet Oranje Leeuwinnen verliezen van Noorwegen
Zaterdag 5 maart zijn onze meiden van MD1 met ouders, broers, zussen en zelfs opa’s (in totaal met 31) 
naar het Kasteel in Rotterdam getogen om de wedstrijd in het Olympisch Kwalifi catie Toernooi
van het Nederlands dameselftal (tegenwoordig bekend als de Oranje Leeuwinnen) bij te wonen.
Nadat we ons hadden verzameld bij de ‘Delta’ vertrokken we vol enthousiasme en geloof in een overwin-
ning richting Rotterdam.

Geweldig, al die supporters
Eerst brachten we een bezoek aan 
McDonalds, op een steenworp af-
stand van het stadion van Sparta, 
dat als gastheer (of moet ik zeg-
gen ‘gastvrouw’?) optrad. Het vul-
len van de maagjes bij de bekende 
Amerikaanse fastfoodketen was 
nodig, want we hadden natuurlijk 
al onze energie nodig om de Leeu-
winnen naar een overwinning te 
schreeuwen. Ook de meegereisde 
familieleden van onze meiden ge-
noten zichtbaar van het fastfood! 
Eénmaal bij het stadion aangeko-
men, blijkt nog maar eens dat het 
meiden/vrouwenvoetbal de snelst 

groeiende tak is binnen de KNVB. 
Geweldig om al die supporters te 
zien, voornamelijk meidenteams 
net als wij uitgedost in en met 
Oranje die helemaal uit hun dak 
gaan en voor een geweldige sfeer 
zorgen. De bijna 11 duizend sup-
porters moeten de Leeuwinnen 
een boost geven, waarbij het mas-
saal meezingen van het volkslied 
een kippenvelmoment bij ons op-
levert. 
 
De meiden en ouders vermaken
zich prima op de tribune.
De wedstrijd verloopt jammer 
genoeg niet zoals we met z’n al-

Gewapend met de Nederlandse vlag was 
MD1 al klaar voor de strijd
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Het team van Noorwegen was beduidend slagvaardiger en won afgetekend met 4-1

Na de 2-1 geloven we er weer helemaal in

len hadden gehoopt. Oranje 
heeft weinig in te brengen tegen 
de Noorse dames, al in de eerste 
minuten moet keepster Sari van 
Veenendaal een vroege achter-
stand voorkomen. Het zijn dan 
ook de Noren die de 1-0 maken 
(Noorwegen speelt ‘thuis’).
Een domper en het legioen is even 
stil, maar niet voor lang. Het “Hol-
land, Holland” en de gekregen 
oranjeklappers zijn nog harder te 
horen! Geweldig wat een sfeer 
en wat zie je de meiden genieten. 
Voor een groot aantal de 1e keer 
in een echt stadion en een beleve-
nis die ze niet gaan vergeten, wat 
de uitslag ook mag worden!

We gaan rusten met een 1-0 ach-
terstand en gaan nog steeds voor 
de winst. De door bondscoach Ar-
jan van der Laan ingebrachte Sha-
nice van de Sanden geeft al direct 
haar visitekaartje af, door met haar 
snelheid voor het nodige gevaar te 
zorgen. Na enkele minuten krijgt 
Manon Melis een goede kans op 
de 1-1 en velen van ons denken 

dan ook dat het een goal is, maar 
het blijkt het zijnet te zijn. Jammer, 
want kort daarna zijn het de Noor-
se dames die het net wel weten te 
vinden: 2-0.
Als we via Manon Melis dan toch 
op 2-1 komen, geloven we er 
weer helemaal in en zeker als Vi-
vianne Miedema even later op de 

paal schiet. En zoals het meestal 
gaat: als je ze zelf niet maakt… 
dan doet de tegenstander dat wel. 
Noorwegen speelt echt goed en 
we krijgen nog 2 tegendoelpunten 
te verwerken. Slik. Eindstand: 4-1. 
Nadat we de Leeuwinnen bedankt 
hebben voor hun inzet, gaan we 
richting huis.

Ondanks het verlies was er voor 
ons als trainers toch zeker ‘winst’ 
als je de meiden en hun familie zo 
ziet genieten van de hele ambian-
ce én bovenal te zien dat er velen 
zijn die het meisjes/vrouwenvoet-
bal een warm hart toedragen!
Het uitverkochte stadion is mede 
het bewijs dat het meisjes/vrou-
wenvoetbal in de lift zit. Een 
(eventuele kwalifi catie voor de 
Olympische Spelen) had daar ze-
ker nog verder aan bijgedragen. 
Maar niet getreurd, Nederland is 
voor het Europees Kampioenschap 
2017 zeker van deelname als het 
als gastland optreedt. Ook dan 
zal het Kasteel in Rotterdam zeker 
weer vol zitten met enthousiaste 
supporters zoals wij; daar ben ik 
van overtuigd!

Jans Onderdijk 
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Wat is een hamstringblessure
en hoe kan deze ontstaan?
Een hamstringblessure is een (ge-
deeltelijke) scheur in de ham-
strings, de grote spiergroep aan 
de achterzijde van het bovenbeen. 
Een hamstringblessure bij voetbal-
lers ontstaat vaak tijdens explosivi-
teit, bijvoorbeeld het trekken van 
een sprint. Een hamstringblessure 
kan ook optreden door een directe 
klap of trap op de spier of als er 
een blokkade in het heupgewricht 
aanwezig is of een scheefstand 
van het bekken. Ook kan over-
belasting en vermoeidheid een 
rol spelen in het ontstaan van een 
hamstringblessure. 

Symptomen van een
hamstringblessure:
- Een plotselinge scherpe pijn aan 

de achterzijde van het boven-
been bijvoorbeeld tijdens het 
sprinten.

- Pijn bij het aanspannen van de 
spier tegen weerstand.

- Pijn aan de achterzijde van het 
bovenbeen bij het buigen van de 
knie. 

Behandeling:
De fysiotherapeut richt zich in eer-
ste instantie op het verminderen 
van de pijn en de zwelling. Vervol-
gens gaat de fysiotherapeut aan 
de slag om de belastbaarheid van 
de hamstring weer te vergroten. 

Hamstringblessures bij voetballers

Dit word gedaan met oefeningen 
om de hamstring weer sterker te 
maken (zie onder).

Hoe kan je deze blessure voorko-
men?
Zorg dat je voor een training of 
wedstrijd een goede warming-up 
hebt gedaan. Het is ook van be-
lang dat de hamstring de belasting 
van de training of wedstrijd aan-
kan.

Ervaar je als speler klachten? Er is 
elke dinsdagavond tussen 19:30 
en 20:15 de mogelijkheid om een 
korte screening te ondergaan bij 
één van onze specialisten tijdens 
het sportspreekuur bij vv Kloetinge 
in het hoofdgebouw, kleedkamer 
Franc Kruitbosch. 

Maar je kunt natuurlijk ook een af-
spraak maken om langs te komen 
in de praktijk van fysiotherapie De 
Clavers tel. 0113-215802 of kijk 
op onze site www.clavers.nl

Met sportieve groet,
Team de Clavers. 

F Y S I O T H E R A P I E

DE CLAVERSDE CLAVERDE CLAVERDE CLAVER
Voor al uw
(voetbal)blessures

tel 0113 - 215802

De hamstrings is de grote spiergroep aan 
de achterzijde van het bovenbeen

Een drietal oefeningen om de hamstrings te versterken en daarmee kun je een blessure voorkomen
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Ledenmutaties
Nieuw:
Marvin Boogaart
Dani Dietvorst
Senna van Dijk
Jayms Duijzer
Storm Goulooze
Aimy de Haze
Lisa Kraamer
Jens van de Leur
Quinta Levolger
Mo Mecaniqui
Sven Nuijtermans
Mohammed Rachid
Nick Schaier
Stan Scheele
Erblin Simons
Haris Trtovac

Vervallen:
Nando Breure
Tristan van Dijk
Lucas de Jong
Phu Ngo
Nhi Nguyen
Michelle de Pan
Joram van de Panne
Stefan Peeters
Max Rave
Joël Verstraeten
Lieve van Vliet
Bo Willemse

Betrekkelijkheid
Het verschil tussen wel of geen succes is dikwijls klein. De bal op de 
binnenkant van de paal in de wedstrijd tegen Heerjansdam bepaalt of 
je wint of verliest. Het gaat dan om centimeters.
Op dat moment is het jammer maar de week daarna zijn we het weer 
vergeten.

De bal van Francis zal recht op de paal belanden (Kloetinge-Heerjansdamn 0-0)

Rick van Drongelen als international Gijs Dekker

Ik moest hier aan denken toen ik 
in de media de berichtgeving las 
over Rick van Drongelen bij Sparta 
en het overlijden van keeper Gijs 
Dekker bij Zaamslag. Beide jon-
gens 17 jaar met een heel leven 
voor zich.
Rick die zich bij Sparta prima ont-
wikkelt en al diverse malen in de 
basis heeft gespeeld. In Oranje 
onder 19 jaar speelt en dus regel-
matig op reis is. Grote clubs zoals 
Chelsea hebben hem al in het vi-
zier.

Gijs die zich prima ontwikkelde 
als keeper bij Zaamslag en gezien 
zijn bijnaam ‘Gijsje Neuer’ ook nog 
van alles had kunnen bereiken. 
Gijs maakte een andere keuze. Een 
klap voor onze sportvrienden in 
Zaamslag.

Beide jongens 17 jaar. Een wereld 
van verschil. Hoe betrekkelijk kan 
het allemaal zijn.

JvdW
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Willem ll – Ajax 
Zondag 6 maart, de dag van  het bezoek aan de eredivisiewedstrijd beloofde een mooie zonnige dag te wor-
den. Op het Wesselopark verliep alles voorspoedig. De tickets werden opgehaald, de bushoofden checkten 
of iedereen aanwezig was en na een korte wandeling achterom het 2e veld konden de 5 volle bussen van De 
Baar & Leendertse mooi op tijd weg.

Dit jaar zijn er 252 tickets via onze 
webshop verkocht. De aanmel-
ding, registratie en betaling was 
op deze manier erg overzichtelijk.
Van de Tilburgse politie kregen wij 
een telefoontje dat ze ons vanaf 
de afrit tot het stadion met politie-
motoren gingen begeleiden. En ja 
hoor, ze stonden ons op te wach-
ten, hoe stoer was dat! 
Meerdere voetbalverenigingen uit 
de regio waren die dag met de 
jeugd op stap, zoals sv Hoede-
kenskerke en vv Nieuwland. 

Ons jaarlijks bezoek aan een ere-
divisiewedstrijd was dit jaar voor 
sommigen even schrikken. Een 
zeer luidruchtige Ajax supporter 
zat in ons Willem ll gezinsvak, één 
rij boven onze kinderen. Geluk-
kig konden oplettende ouders de 
kinderen tijdig weghalen van de 
uit de hand lopende ruzie. Ook 
de stewards waren er snel bij en er 
is niets ernstigs gebeurd, maar er 
waren toch een paar kinderen en 
ouders behoorlijk geschrokken.

We hopen dat de schrik niet is blij-
ven hangen en dat iedereen kan 
terugkijken op een leuke wed-
strijd. Voor volgende bezoeken 
aan eredivisiewedstrijden zullen 
wij  proberen dit te voorkomen 
door goede zitplaatsen voor zowel 
de jeugd als de begeleiding aan te 
vragen.

We waren mooi op tijd terug op 
het Wesselopark zodat we snel de 
wedstrijd op TV nog eens konden 
bekijken, de eindstand was 0-4.

Met vriendelijke groet,
De Jeugdactiviteiten Commissie

De tickets lagen gereed

Opkomst van de spelers

Op de voorgrond Bazoer met nummer 6
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De jeugd van Kloetinge, en zeker de Ajax fans hadden het prima naar de zin

Naast het voorgaande verslag van de Jeugdcommissie over deze wedstrijd 
werd door de begeleiding van de E-pupillen eveneens een bijdrage hier-
over ingeleverd. Alle inzendingen worden op prijs gesteld en daarom plaat-
sen we ze beide.De foto’s hebben we hierbij verdeeld. (Red.)

Stoere begeleiding van motoragenten

Zondagmiddagje Willem II
Op 6 maart was het jaarlijkse bezoek aan een eredivisiewedstrijd met 
de jeugd van de vv Kloetinge. Dit jaar stond de wedstrijd Willem II-
Ajax op het programma. Met vijf bussen van De Baar en Leendertse uit 
Wemeldinge vertrokken we richting Tilburg. De sfeer in de bussen was 
prima. Iedereen had er duidelijk zin in.

De organisatie was prima gere-
geld. Even voor Tilburg werd er 
kort gestopt om te wachten op de 
politiebegeleiding.
Met een motoragent voor de stoet 
en één er achter werden we naar 
het Koning Willem II stadion bege-
leid. Op loopafstand van het stadi-
on werden we afgezet. De kinde-
ren kregen het advies tassen in de 
bus achter te laten, maar ach…..

die waren bij de meesten toch al 
bijna leeg.

In het stadion bleek dat we pri-
ma plaatsen hadden. De eerste 2 
rijen waren voor Kloetinge gere-
serveerd; prima zicht dus op het 
veld.  De wedstrijd ging van start. 
De meeste Kloetinge supporters 
waren voor Ajax en kort voor rust 
werd het 0-1 voor Ajax. Niet te 
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Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Mei
9 Ruben Pijpelink
12 Joep Fokke
12 Florian Leuscher
19 Sil Martens
23 Sven Nuijtermans
23 Roan Verburg
26 Milan Visser
29 Yaniek de Keijzer

hard juichen voor de zekerheid. 
In de rust bleek dat dit ook wel 
verstandig was. Er ontstond een 
relletje in ons vak omdat Ajax-sup-
porters in het Familie(!)vak zaten 
te juichen. Dit werd niet gewaar-
deerd door enkele Tilburgse aan-
hangers. Na snel ingrijpen van de 
beveiligers was de rust spoedigl 
weergekeerd.
Nadat sommigen in de rust hun 
laatste geld nog even snel hadden 
opgemaakt bij de Brabantse club 
kon de tweede helft van start. De 
Ajax-supporters zaten aan de goe-
de kant van de score. Met nog drie 
doelpunten kwam de eindstand 

van 0-4 op het scorebord. 

Na een leuke wedstrijd was het 
weer tijd voor de terugreis. Wij 
weten niet hoe de sfeer in de an-
dere bussen was, maar in 1 bus 
was het aanmerkelijk stiller dan op 
de heenweg. Of dit komt door de 
vele opgedane indrukken, de hoe-
veelheid verorberde versnaperin-
gen of gewoon de vermoeidheid 
is niet duidelijk. Keurig op tijd ar-
riveerden de bussen terug in Kloe-
tinge en kwam een einde aan een 
leuke voetbalmiddag.

Begeleiding E pupillenteam 

De Willem II mascotte bleef optimistisch

Het dameselftal van WSC Waalwijk

Toevallig las ik in een clubblad uit het vorige verenigingsjaar een artikel 
over de dames van WSC uit Waalwijk. Vorige competitie geen doelpunt 
gemaakt, vanzelfsprekend nul punten en 324 doelpunten tegen!

Uit nieuwsgierigheid keek ik op Voetbal.nl hoe de vlag er nu bij hangt 
in de nieuwe competitie. Zestien wedstrijden gespeeld, nul punten, nul 
doelpunten voor en 202 doelpunten tegen. De keepster blijft dus slank 
van elke keer de bal uit het net halen. De laatste uitslagen waren 22-0 en 
12-0. Ongelofelijk knap dat dit team gewoon doorgaat. De KNVB zou 
eigenlijk wel een doorzettingsprijs mogen geven.

JvdW
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TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo
EERSTE SELECTIE
Trainer
Arie van der Zouwen 0622 477 674
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
André Krijger
Fysiotherapeut
De Clavers, Cees van Iwaarden 215802
Verzorgers
Jan Kloet  0624 369 999
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge  0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537
Ron Verburg

SENIOREN
Coördinator senioren:
Lauran de Hond  0644 804 577 
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
ass. T Serge Quinten 0625 020 521
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
  L Lauran de Hond 0644 804 577
 L Laurens Oele 0651 072 777
5e L Lars Sonke 0648 206 496
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
 L Laurens Jobse 0642 125 553
 PR Lennart Zweemer 0646 013 584

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Geuch Zijlma 230 102
E-pupillen Wybrand Boonstra 0612 275 775
F-en Mini-pup. Guido v.d. Velde 0628 264 301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 0646 158 491  
 L Ad Joosse 0652 542 429
A2 T Erik Willemse 0612 892 545
 T Dirk Bakx 0621 283 149
A3 T Ivo van Loo 0652 317 818
 T Edwin Ganzeman 0640 240 373
B1 T Jordi Heikens 0629 200 585 
 T Roy Weesepoel
B2  T Serge Ouinten 0625 020 521
 T Marco van Dijk 603 996
 T Kees Koopman 0613 733 401
 L Loek Schipper 0628 904 252
B3 T Kees Zwamborn 220 560
 T Jacco Louwerse 0651 745 415 
 L Els Zwamborn 220 560
B4 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
 L Danny Hijdra 0641 872 873
 L Jeroen Vernooijs 0648 270 655
B5 T Ronald Smits 216 506
 T André Smit 250 693
 T Peter Vogel 211 401
B6 T Gerhard Lowiesse 251 771
 T Gerben Pronk 0624 911 879
 T Michel Bredouw 211 698
MB1 T André Bustraan 0622 124 754
 T Adri Vermue 0653 664 467
 T Renzo Vermue 0683 230 361
C1 T Jimmy Verlinde 0633 944 536
 L John Mol 0653 730 658

C2  T Jan Bouman 0613 174 035
 T Francois Verrijzer 250 148
 T  Edwin van Herwijnen 404 113
C3 T Robert Veldhuizen 232 338
 T Michael Kole 233 973
 T Piet-Jan Kole 0629 594 853
C4 T Wietze van Ruiten 340 888
 T Marco Wagenaar 0654 638 426
C5 T Femke de Keijzer 0617 845 784
 T Rolf Bosboom 271 570
C6 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse  0628 904 218 
C7 T Mischa Flore 0639 570 796
MC1 T Martin van Dijk 0650 502 099
 T Maurice van Dijk 0655 971 329

PUPILLEN
D1 T Martijn Fonteine 0646 042 023
 T Wilmar Pathuis 0613 625 347
 T Robin Jilleba 0624 39 4071
D2 T Jeroen Gerritse
 T Patrick Verboom
D3 T Patrick Bunt 222 272 
 T Erik van Eijkeren 0651 728 585
D4 T Barry Sonke 0620 417 048 
 T Arjan Sandee 0650 505 461
D5 T Gerard de Nooijer 250 354
 T Miranda Schog 0622 795 068
 T Charlo Blommaert 0631 291 300  
D6 T Jeroen van Gastel
 T Rob Nonnekens
 T Eduard Schippers
 T Geuch Zijlma
D7 T Michael Romijn 0622 778 786
 T Leon van Campen
MD1 T Carolien Slootmaker 0636 563 190
 T Jans Onderdijk 0640 269 855
E1 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
E2 T Rien de Bruine 0623 356 068
 T Arjo Schroevers 0613 010 881
E3 T Marcel Kole 0651 143 966  
 T Gerard Tibbe 0651 332 122
 T Peter Dalebout 0651 564 606 
E4 T Adin Djacusic 0619 730 701
 L Antoine Hoogerheide 0615 084 701
E5 T Erik Stevense 0650 507 003
 T Martijn Brouwer 0629 339 178
 T Els Verboom 0651 028 961
E6 T Sander van Rooijen 0653 784 997
T  Albert Joosse 0646 753 592
 T Dirk Rooze 0623 074 120
E7 T Kornelis Kamerling 0653 547 120
 T Ivo Collet 0620 880 854
 T Michael Romijn 0622 998 317
E8 T Guido van de Velde 0628 264 301
 T Bert Bakker 0628 877 146
E9 T Peter Bot 0610 364 275
 T Edwin Moens 0654 782 574
 T Johan van der Ploeg 0620 015 997
F1 T Art-jan Honkoop 0612 400 210
 T Lothar Gerling 0642 783 646
 T Ad Spelier 0620 347 641
 C Sylvester Koenen 0611 341 355
F2 T Joris Meijaard 0614 778 701
 T Emiel Jansen 0625 497 189
F3 T Ad Rottier 221 000 
 T Martijn Roelands 0654 743 737
 T Peter Korstanje 250 213 
F4 T Richard Pijpelink 0654 372 105
 T Robin Scholten 0614 548 698
F5 T Vincent Peemen 0646 155 125
 T David van Vliet 0630 517 751
 T Martijn Brouwer 0629 339 178
 C Angelique Schrier 0634 566 496
F6 T Martin Visser 0615 823 574
 T Chris van Antwerpen 0623 090 555
 T Leon Lagendijk 0630 367 875

MINI-PUPILLEN
 T Erik van Eijkeren 06 51 72 85 85
 T Wilbert Kusse 06 23 77 25 33
 T Michel Nieuwenhuize 06 23 36 66 92
 T Niels Meijer 06 46 04 55 96
 T Arno de Jonge 06 14 32 50 33
 T Esther Verhulst 06 22 08 92 51

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 0652 682 829

45+ VOETBAL
Danny Boonman 0655 592 953

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

OVERIGE NAMEN

Webteam
Arie van Bochove, Antoine van Goethem,
Martin Robesin, Miranda Schog, Ron Quinten en 
Sylvester Koene.
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 0623 302 666
tvermeulen@zeelandnet.nl
Sponsorhome
Stephanie van Weele 0646 258 455
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 214 777
Jaap Vis 230 626
Consul
Robby Simson 0113 851083 
Toezichthouder/terreinbeheer
Ton de Jong 0625 037 543
Ledenadministratie
Wim de Vos 220 263
Archief
Joop Quinten 223 139
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 214 403
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 230 626
Scheidsrechterscoördinator
Ko Witte
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak
Rinus Dieleman

Ereleden
Cees de Vrieze Adri de Graaf
Adri de Bruine Hans Verstraate
Paul Dekker  Jan den Dekker

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Peter Louwman 0651 226 274
Penningmeester
Abko Nijssee  0622 412 625
Secretaris:
Stephanie van Weelee 0646 258 455

Voor alle communicatie geldt
niet meer e na 22.00 uur!




