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Dat klopt! De eerste twee num-
mers van ‘Op de Korrel’ van dit
seizoen verschenen door allerlei
oorzaken erg laat. Het novem-
bernummer had aan het begin
van de maand moeten verschij-
nen, maar het kwam pas aan het
eind uit. Toch heeft de redactie
besloten het schema aan te hou-
den, wat betekent, dat er nog
voor Kerst een nummer moet
verschijnen. Doen we dat niet,
dan komen we in het nieuwe
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Van de redactie
Weer een clubblad? We hebben er pas één gehad!

jaar in de problemen met de
planning. Daardoor zou dit blad
wat dunner kunnen zijn dan u
gewend bent. We gaan ons best
doen dit nummer wel op tijd te
laten verschijnen.

Aanvulling
In het vorige nummer heeft u
kunnen lezen, dat Hans Verelst
gestopt is met het werk voor de
redactie. Gelukkig hebben we
Harry van Wanrooy bereid
gevonden de redactie te komen
versterken. Harry heeft de nodi-
ge ervaring; velen zullen zich zijn
stukjes met als titel ‘De achter-
kant van het gelijk’ herinneren.
Het waren stukjes waarmee hij
probeerde de discussie over een
bepaalde zaak op gang te bren-
gen. Hij weet nog niet, of hij nu
weer zoiets gaat doen.

Taakverdeling
Binnen de redactie is iedereen
verantwoordelijk voor een
bepaalde rubriek, behalve dit
‘voorwoord’; dat wordt bij toer-
beurt geschreven door een lid
van de redactie. Zo is Hannie ver-
antwoordelijk voor ‘Uit de
bestuurskamer’ en coördineert
zij het verzamelen van de kopij.
Leen schrijft ‘De Vrijwilliger van
de maand’, Ronald doet
‘Zaalvoetbal’. Henk Schalkoort
verzorgt de lay-out en de rubriek
‘De Pupil van de week’. Henk
Steenbakker is verantwoordelijk
voor de bezorging en Wim ver-
zorgt ‘Team van de Maand’. Zelf
doe ik ‘De Sponsor van de
Maand’. Zo maken vele handen
licht werk!

I N H O U D
DECEMBER 2008

Op tijd
Toch valt dat soms tegen.
Bepaalde rubrieken leveren, bui-
ten de schuld van het betrokken
redactielid nog wel eens proble-
men op, zeker als je afhankelijk
bent van wat anderen inleveren.
Je vraagt b.v. aan de leiders van
een team om tekst en een foto
voor ‘Het team van de Maand’,
men belooft alles op tijd in te
leveren, maar als de deadline
verstreken is, is er niets binnen.
Dan kan het gebeuren, dat die
rubriek in het volgende clubblad
ontbreekt en dat is dan zeker
niet de schuld van de redactie.
Daarom een oproep aan dege-
nen, die gevraagd worden een
stukje tekst of foto’s in te leve-
ren, dat dan ook werkelijk op
tijd te doen!  

Winterstop
De winterstop komt er aan.
Deze periode is zeker geen acti-
viteitenstop; er wordt juist veel
georganiseerd. Om te beginnen
het Sportpunt Zeeland
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi.
(Paul Kools, de voorzitter van de
KNVB Zuid 1 vindt dit een prach-
tig scrabble-woord.) Zoals u kunt
zien op de activiteitenkalender
beginnen we op 24 december en
sluiten het toernooi af op 31
december. U bent daar natuur-
lijk allemaal hartelijk welkom. 
Een paar dagen later is het weer
raak; op 3 januari de Snertloop,
waarbij we de overtollige kilo’s
er weer af kunnen rennen,
gevolgd door de
Nieuwjaarsreceptie. U ziet het,
er is zeker volop te beleven.

Dan nog een persoonlijke noot!
Ik wil iedereen bedanken voor
de felicitaties met mijn gouden
speld!

Namens de redactie wil ik u allen
Goede Kerstdagen en een in alle
opzichten goed, voorspoedig en
gezond 2009 toewensen.

Adri de Bruine
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Zowel privé, zakelijk, als voor de
club is dit het moment: wat komt
er allemaal op ons af. Vooral nu
iedereen er een schepje bovenop
doet om de economische recessie
zoveel mogelijk aandacht te
geven. Natuurlijk zullen we er
last van hebben, maar waar ik
moeite mee heb, is dat iedereen
er aan mee doet om het nog
erger voor te doen.
Begin januari zal de hype weer
over zijn en er weer een nieuw
onderwerp zijn waar onze media
zich op storten. 
Kijk maar in de voetbalwereld.
AZ was vorig seizoen het kind
van de rekening. Leedvermaak
om van Gaal en Scheringa was
niet van de lucht. Nu staan
Feijenoord, PSV en Ajax (in min-
dere mate) weer in de picture.
Iedereen weet waar het aan ligt!
Zoveel voetbalkenners hebben
wij in ons land.

Als je lang genoeg meeloopt,
weet je dat je een periode kan
hebben dat het niet zo loopt als
je zelf graag zou willen. Bal op
de paal, een formidabele keeper
bij de tegenpartij, kansen missen
die eigenlijk niet mogelijk zijn.
Rustig blijven is meestal het
credo dat hulp en uitkomst
biedt.
Overspannen gedrag leidt tot
vele reacties en meestal geen
positieve. Laat ons daar de
komende periode eens bij stil
staan, al is het maar een klein
moment.
De kerstdagen zijn daar een
goede gelegenheid voor.

Respect voor de medemens is
dan op zijn plaats. Laten we dat
in 2009 gaan proberen, al is het
maar een begin. Ik weet zeker
dat er dan meer rust en plezier
komt.

Fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling.

Jan van der Weele.

P.s. Ik hoop dat we elkaar op 3
januari tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie ontmoeten.

Van de voorzitter
Op naar de feestdagen.
Altijd gezellig met familie en vrienden.
Ook de periode om achterom te zien en vooruit te kijken.
Was 2008 een bewogen jaar? Wat staat er ons in 2009 te
wachten?

Het bestuur en jeugdbestuur van van de v.v. Kloetinge wensen alle

leden
vrijwilligers
(bord)sponsoren
adverteerders
supporters

en sportief, gezond en succesvol 2009 toe.

Wij hopen met u het glas te heffen tijdens de

nieuwjaarsborrel op zaterdag 3 januari 2009

vanaf 16.30 uur in de kantine op het Wesselopark.
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Helft
Natuurlijk is degradatie niet leuk;
er wordt zelden feest gevierd als
een team een klas lager moet
gaan spelen. Maar het is ook
geen ramp, dat ons eerste elftal
dit seizoen in de eerste klas
speelt. Nu op de helft van de
competitie staat Kloetinge 1 niet
bovenaan de ranglijst, iets wat
velen gehoopt en sommigen stie-
kem ook verwacht hadden. Ook
in de eerste klas gaan niet alle
wedstrijden even soepel.
Sommige wedstrijden werden
terecht verloren, omdat er niet
scherp genoeg gespeeld werd. In
andere wedstrijden was dat
zeker wel het geval, maar soms
gebruikte de tegenstander alle
middelen, reglementair of niet
reglementair, om de punten te
pakken. Je kunt daar weinig van
zeggen; de scheidsrechter
bepaalt de grens van wat nog
mag en wat niet meer mag. Daar
valt op zich wel mee te leven, als
er dan ook maar konsekwent
gefloten wordt. Het wordt wat
anders als de ene speler voor een
bepaalde overtreding rood krijgt
en een ander voor hetzelfde ver-
grijp nog niet eens geel krijgt
voorgehouden. 
Gelukkig waren er ook goede
wedstrijden bij. 

Kans
Zo’n goede wedstrijd was de
thuiswedstrijd tegen LRC. Deze
wedstrijd tussen twee teams, die
vorig jaar elkaar nog ontmoetten
in de hoofdklas, was voor het
publiek een echte topper. Helaas
zorgde het slechte weer voor
een beperkt aantal toeschou-

wers, maar degenen die er
waren hoefden daar geen spijt
van te hebben. De punten gin-
gen mee naar Leerdam en dat
was minder leuk, want Kloetinge
kon op dat moment de kopposi-
tie voorlopig vergeten. Maar
ondanks dat hield ik aan die
wedstrijd een goed gevoel over.
Het deed mij erg veel genoegen,
dat er in deze wedstrijd enkele
jongens uit de eigen jeugd mee-
speelden. Dat was voor mij een
grotere winst dan de 3 punten,
die een gewonnen wedstrijd
opleveren. Op deze manier levert
de jeugdopleiding, die in heel
Zeeland en ook daarbuiten een
goede naam heeft, weer rende-
ment op. Natuurlijk is de over-
stap van de A-junioren naar de
eerste selectie in de 1e klas wat
eenvoudiger dan in de hoofd-
klas. 
Ik hoop dat die jongens hun
kans grijpen! 

Tweede
Ik ben geen deskundige, maar
soms vraag ik me wel eens af of
er in de afgelopen jaren wel vol-
doende gekeken is naar de eigen
jeugd. Aan de andere kant ligt

dat ook aan het ongeduld van
jonge spelers, die niet een paar
jaar willen investeren in het
tweede om van daaruit de stap
te maken naar de 1e selectie. En
het tweede doet het erg goed in
de reserve hoofdklas. Tot vorige
week was het team nog ongesla-
gen. Koploper Hoek 2 kon toen
pas tegen het einde van de wed-
strijd op eigen veld het winnen-
de doelpunt scoren. Niet alleen
de plaats op de ranglijst is
belangrijk; er wordt ook nog
eens goed gespeeld. Het is weer
een genoegen om het tweede te
zien voetballen, wat ook blijkt
uit het aantal toeschouwers
langs de lijn. 

Vertrouwen
Als u dit blad onder ogen krijgt,
is de winterstop dichtbij. Daarna
volgt het restant van de competi-
tie en de ontknoping van het
bekertoernooi. Het zal erg moei-
lijk worden om LRC van het kam-
pioenschap af te houden, maar
wellicht zit er nog een periodeti-
tel in. Dat moet kunnen als er
elke wedstrijd voldoende inzet is;
dat willen de supporters graag
zien. Dat is ook wat langs de lijn
te horen was na het verlies tegen
LRC. ‘Jammer, maar er is wel
voor geknokt!’ Verliezen van een
sterkere tegenstander is accepta-
bel als er met volle inzet
gespeeld is. Verliezen doordat
men niet scherp genoeg is en
niet met 100% inzet heeft
gespeeld is dat niet.
Maar we hebben er vertrouwen
in! 

Adri de Bruine 

Elk nadeel . . . . .
Zo tegen het eind van het jaar kijken we vaak nog even terug op wat er in het bijna afgelopen
jaar gebeurd is. Hier beperken we ons daarbij tot het voetballen en met name tot onze eigen
vereniging. Vergeleken met alles wat er gebeurt in de wereld is dat volkomen onbelangrijk.
Het is dus allemaal erg betrekkelijk. We merken dat vooral als iemand van onze vereniging er
plotseling niet meer is. We hebben dat in het nieuwe seizoen al twee keer ervaren met het
overlijden van Meindert Storm sr. en Robbert Aartsen. Op zo’n moment is voetballen echt niet
meer belangrijk; dan staat de tijd even stil. Winst of verlies, promotie of degradatie zijn dan
niet belangrijk meer. Maar we moeten verder!
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Coöperatieve
Boerenleenbank
Vroeger leerde je ook al jong
sparen. De keuze van een bank
was niet zo moeilijk; er was er
maar één op het dorp, de
Boerenleenbank en daar ging je
dan regelmatig heen met je
spaarpot en je spaarbankboekje.
De eerste twee letters van
‘Boerenleenbank’ vormen nu het
laatste deel van de naam Rabo,
het voorste deel komt van
Raiffeisenbank, een bank met
dezelfde bloedgroep als de

Boerenleenbank. Die naam dekte
volledig de lading; boeren zetten
hun geld op die bank en als één
van hen geld nodig had om te
investeren, leende hij dat bij zijn
eigen bank, dus eigenlijk van zijn
collega’s. De bank was inderdaad
hun eigen bank; het is een coö-
peratieve bank, een bank van de
leden, ook vandaag de dag nog.
Als je een rekening hebt bij deze
bank, kun je lid worden. Als lid
profiteer je van de aanbiedingen,
die speciaal voor de leden gel-
den, zoals kortingen op de

entreeprijzen van evenementen
en kortingen bij aankopen bij
verschillende bedrijven (uiteraard
klanten van de Rabobank) in de
regio. Bovendien kun je ook
invloed uitoefenen op het beleid
van de bank, samen met de ruim
17.000 andere leden van de
Rabobank Oosterschelde. Door
middel van de Ledenraad, een
vertegenwoordiging van alle
leden, die bestaat uit particulie-
ren en mensen uit het bedrijfsle-
ven, hebben zij invloed op het
beleid. Ook stelt de ledenraad de

Rabobank Oosterschelde

Sponsor van de maand

Evenals de meeste sportverenigingen kan ook de v.v.
Kloetinge niet meer zonder sponsoren; hun steun is van groot
belang. Vandaar dat de redactie door wil gaan met de rubriek
‘Sponsor van de Maand’, waarin we in elk nummer een spon-
sor aan u voorstellen. Voor dit nummer ging ik op bezoek bij
de Rabobank aan de Livingstoneweg in Goes voor een
gesprek met Muriel van Maanen en André Smit. door Adri de Bruine
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jaarrekening vast en benoemt zij
de Raad van Commissarissen. 

Groter
Het gesprek met Muriel en
André vindt plaats in het mar-
kante gebouw aan de
Livingstoneweg, tegenover de
Mercedes-garage van Van
Oeveren. Er wordt nog gewerkt
aan een face-lift van het
gebouw, dat Rabobank vroeger
deelde met PTT Telecom. In dit
gebouw moeten de klanten niet
zijn om geld op te nemen of te
storten, spaarbusjes te laten
legen enz. Daarvoor moeten ze
in het gebouw aan de Dam 9 –
11 zijn. In het gebouw in Goes-
Zuid vinden we de directie en
het adviescentrum; daar hebben
de account-managers, de verze-
keringsadviseurs, de hypothee-
kadviseurs enz hun werkplekken.
De Rabobank Oosterschelde is
een grote bank met een werkge-
bied, dat Zuid-Beveland (behalve
Kapelle), Schouwen-Duiveland en
Tholen omvat. Het is een bank
met 22 vestigingen, waar
momenteel zo’n 400 mensen
werken. Binnen het werkgebied
van de bank staan er ruim 50
geldautomaten. Door het toene-
mend gebruik van internetban-
kieren zijn er minder baliemede-
werkers nodig; een aantal van
hen heeft een andere functie
gekregen binnen de bank.

Verschil
Zoals gezegd is de Rabobank een
coöperatie; wat betekent, dat
deze bank, in tegenstelling tot
de meeste andere banken, geen
aandeelhouders heeft. Mede
daardoor is de Rabobank recht

overeind blijven staan in de
financiële crisis waar we momen-
teel mee te maken hebben.
Natuurlijk heeft deze crisis ook
gevolgen voor de Rabobank,
maar die zijn lang niet zo ingrij-
pend als bij veel andere banken.
Dat heeft ook te maken met het
wat behoudender beleid van de
Rabobank; er worden geen
onverantwoorde risico’s geno-
men. Er hoeft immers geen hoog
dividend betaald te worden aan
de aandeelhouders Daardoor
kan de bank kiezen voor conti-
nuïteit. André zegt, dat het
eigenlijk jammer is, dat er een
wereldwijde financiële crisis aan
te pas moest komen om aan te
tonen, dat de Rabobank een
sterke en gezonde bank is, die
niet voor niets de ‘triple A status’
heeft; de hoogste betrouwbaar-
heidsnorm in de bankwereld.

Zelfstandig
Rabobank Oosterschelde is een
zelfstandige bank, uiteraard in
nauwe samenwerking met de
andere lokale Rabobanken en
het hoofdkantoor in Utrecht. Op
een groot aantal punten, b.v. op
het gebied van sponsoring kan
de bank zelf het beleid bepalen.
De filosofie van de bank is dan
ook, dat een deel van de winst
terugvloeit naar de regio b.v. in
de vorm van steun aan regionale
instellingen en goede doelen; de
bank is dus duidelijk maatschap-
pelijk betrokken bij haar werkge-
bied. Door het uitgebreide net-
werk aan vestigingen is de bank
ook bekend met het werkgebied
en met de klanten. 
De Rabobank wielerploeg en de
nationale hockeyteams worden
wel vanuit het hoofdkantoor
gesponsord. De lokale banken
sponsoren vaak ook in dezelfde
takken van sport, dus wielren-
nen, paardrijden en hockey. Zo
wordt hier het team Rabobank
Lady Force, een groep jonge
talentvolle wielrensters gespon-
sord. 
Die zelfstandigheid van de plaat-
selijk Rabobanken gaat erg ver.

Er kan in Utrecht een bepaalde
actie worden gepland, maar de
lokale bank hoeft daar niet aan
mee te doen. Wat b.v. in
Gelderland een goede actie kan
zijn, hoeft niet goed te zijn in
Zeeland. De plaatselijks bank kan
hier naar eigen inzicht mee
omgaan en het voorstel naar
eigen behoefte aanpassen.

Pro-actief
André Smit is account-manager
Midden- en Klein Bedrijf (MKB).
De Rabobank is landelijk markt-
leider op het gebied van het
MKB; dat blijkt uit de cijfers; zo’n
40% van de ondernemingen
werkt met de Rabobank. Nog
veel sprekender zijn de cijfers
met betrekking tot de agrarische
ondernemers; daarvan is ruim
80% klant van de Rabobank, wat
zeker ook te maken heeft met
de oorsprong van de bank.
André heeft als account-
manager intensief contact met
zo’n 150 ondernemers in het
MKB. Hij werkt pro-actief; hij
wacht niet af tot ze met een
vraag of een probleem bij hem
komen, maar hij bezoekt de
meeste van hen één of twee keer
per jaar. Hij houdt de ontwikke-
lingen scherp in de gaten, zodat
hij tijdig met het juiste advies de
klant kan bijstaan. Dat advies
kan betrekking hebben op alle
aspecten van de financiële situ-
atie, zoals verzekeringen, investe-
ringen enz. Daarbij kan hij uiter-
aard een beroep doen op de des-
kundigen, die de Rabobank op
allerlei gebied in huis heeft. De
bank vindt het erg belangrijk,
dat er tussen de account-
manager en de klanten een ver-
trouwensband ontstaat. Als
André er zo’n deskundige bij
haalt, gaat hij altijd ook zelf mee
naar de klant. 

Maatwerk
Verder is er ook een interne
account-manager, die alles van
de klanten afweet en die op de
juiste wijze kan reageren als
André niet aanwezig is. De klan-
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ten hebben maar één doorkies-
nummer, waarmee ze rechtst-
reeks contact krijgen met André
of zijn interne account-manager
Brenda Platschorre. Daarmee
wordt voorkomen, dat ze wor-
den doorgeschakeld van de één
naar de ander.
Op deze manier kan er maat-
werk worden geleverd voor de
klant. Dat dit wordt gewaar-
deerd blijkt wel uit het feit, dat
de klanten van de Rabobank erg
trouw zijn; zij stappen voor een
paar tiende procent meer rente
echt niet over naar een andere
bank. Daar komt bij, dat de cre-
dietcrisis aardig wat nieuwe klan-
ten heeft opgeleverd. Blijkbaar is
er veel vertrouwen in deze bank

SVVK
We hebben al gezien, dat de
lokale banken zelf kunnen beslis-
sen over sponsoring in de regio.
André geeft aan, dat er bewust
gekozen is voor sponsoring van
de businessclub van de v.v.
Kloetinge. ‘Als je een bepaalde
voetbalvereniging in het werkge-
bied steunt, dan staan binnen de
kortste tijd ook de andere voet-
balverenigingen uit de regio op
de stoep en terecht! De business-
club van de v.v Kloetinge is voor
ons een toegevoegde waarde.
Het is voor ons van belang daar

deel van uit te maken en ons
daar regelmatig te laten zien.
Het is een netwerk, waar we
graag deel van uitmaken.’
Vandaar dat hij regelmatig op
het Wesselopark aanwezig is; dat
hij bovendien iets heeft met
voetballen is mooi meegenomen.

F-pupillen
André werkte 8 jaar bij de Kamer
van Koophandel, daarna twee
jaar in het bedrijfsleven en nu al
weer 7 jaar tot zijn volle tevre-
denheid bij de Rabobank.
Zelf heeft hij ook het groen-wit
gedragen. In 1978 speelde hij in
een F-team van Kloetinge en was
toen al een speler ‘van buitenaf’.
Hij woonde indertijd in
Hansweert, maar kwam met zijn
neef Richard Smit (zoon van de
vorige bakker uit ‘De Gouden
Korenaar’), die wel in Goes
woonde, mee naar Kloetinge. Ik
mocht in die tijd het bewuste F-
team trainen; dat deden we op
de ijsbaan in Goes-Zuid. Vandaar
zijn begroeting: ‘Ik heb nog bij u
getraind!’ Tot zijn 9e jaar is hij bij
Kloetinge blijven voetballen,
toen is hij overgestapt naar de
Boys uit zijn woonplaats.
Van Gaal zou zeggen: ‘De cirkel
is rond.’, want momenteel speelt
zijn zoon in Kloetinge F2. André
is vol lof over de organisatie van

het F-pupillenkamp bij de
Hollandsche Hoeve afgelopen
zomer. ‘Dat was bijzonder goed
geregeld!’
En dat mag ook wel eens een
keer gezegd worden.

Toen ik mijn fiets weer opzocht,
zag ik, dat de face-lift van het
Rabobankgebouw nog niet hele-
maal gereed was; er stonden
nog stempels onder een deel van
de buitenmuur. Dat gedeelte
moest nog verfraaid worden.
Als het klaar is, is het gebouw
een symbool voor de bank, die
erin ‘woont’. Het is dan sterk en
solide en staat als … ja, als de
bank!
Betrokken en betrouwbaar! 

Enkele zakelijke gegevens:
Rabobank Oosterschelde
Dam 9-11
Livingstoneweg 13
4462 GL Goes 
Postbus 33
4460 AA Goes 
Tel. 0113-248000
www.rabobank.nl/oosterschelde

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
Oktober 2008 Paul Platier (De 4 notarissen)
November 2008 Wilfred Meulmeester en Martijn ten Hacken (Meeùs)

Uit de bestuurskamer
Notulen 20 oktober
- Voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering.
- Op 10 januari wordt een mountainbiketocht georganiseerd.
- Rad van Avontuur moet nieuw leven ingeblazen worden.
- Er is een Hoofd Jeugdopleidingen ‘gevonden’.
- Door de aanvoer van grond etc. (zwaar materieel) voor de aanleg
van het 4e veld is de riolering verzakt. De Gemeente wordt aanspra-
kelijk gesteld voor de schade. Ook zitten er nog steeds slechte plekken
in het veld.

- Er worden nadere plannen ontwikkeld voor de nieuwe accommodatie.
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organiseert

zaterdag 3 jan. 2009
de traditionele

‘The Green White Army Snertloop’ 
voor alle leden van de v.v. Kloetinge
aanvang 13.30 uur.

Na afloop gratis
erwtensoep of
warme chocolademelk.

Aansluitend nieuwjaarsrecepie!

THE

GREEN WHITE ARMY
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Met de mooie overwinning
van vorige week nog in
gedachten (4-1 tegen
Schoondijke) gingen we met
12 spelers naar Zeelandia-
Middelburg.

Met de sfeer van het willen win-
nen zit het wel goed en met de
gedachten om toch maar zeker
geen doelpunt tegen te krijgen
(grootspraak van jullie assistent
coach) begonnen we aan de
wedstrijd. De eerste helft was
van een goed en degelijk niveau,
de tegenstander had gekozen
om met de wind in de rug te
beginnen en deed daar niet zo
heel veel mee. Mede doordat
Zeelandia Middelburg geen
shirts had die afweken van de
onze kwamen we niet goed aan
combinatie-voetbal toe en meer
dan 3 balwisselingen kwamen

dan ook niet vaak voor.
Door meteen vanaf het begin op
de linie te gaan leunen (Eloy en
Sam) lukte het ons om vanuit
de tweede linie gevaar te creë-
ren; door de juiste inzet van alle
spelers en het prima door-
lopen van Wouter kon hij zijn
kans pakken... 0-1 na 12 minu-
ten. Snel herpakte Zeelandia
Middelburg zich weer en met
een prachtig schot zetten zij 5
minuten later de stand weer
gelijk, 1-1.
Met deze ruststand gingen we
aan de thee en konden we wat
omzettingen doen. Na rust start-
ten we echt geweldig, al na 40
seconden maakte wederom
Wouter door goed meelopen 1-
2 en waren we door dominant
spel zeker van een gemakkelijke
2de helft. De altijd hardwerken-
de Arwin stond dit keer als diep-

ste spits en hij was keer op keer
zijn tegenstander te snel af, ook
hij zag zijn inzet beloond met
een fraaie goal...1-3. De tegen-
stander kwam niet meer aan
voetballen toe en door volwas-
sen spel en goed combineren ble-
ven de kansen komen. Wat zeker
een pluim waard is, is de wil om
elkaar kansen te geven en aan
de doelpunten valt af te lezen
dat we veel scorend vermogen in
de ploeg hebben. In de 53ste
minuut weer Wouter...1-4, in
de 61ste minuut Rutger...1-5, de
laatste goal van deze partij was
voor teamcaptain Len H, 64ste
minuut... eindstand 1-6.
Weer een fraaie wedstrijd, com-
plimenten voor iedereen en iets-
je meer voor Wouter...3 doelpun-
ten!

Ruime winst in Zeeuwse hoofdstad
Zeelandia Middelburg B4 - Kloetinge B5

Zaterdag, 29 november 2008.
Scheidsrechter AdL heeft niets
aan het toeval overgelaten en na
een week fanatiek trainen staat
hij om 12.45 uur te trappelen van
ongeduld om de Kloetingse
derby op tijd te laten beginnen.
Bij de aftrap gespannen gezich-
ten bij William, Koos, Miriam &
Benny en Han. Wie gaat van-
daag de punten pakken? 
Wordt het B4 of gaan de punten
naar B5?

Advies van een moeder
Kloetinge B5 moet het doen zon-

der Marco en de geblesseerde
Necib; B4 mist Freek. B5 start
fanatiek. Bij B4 lijkt sprake van
onderschatting van de tegen-
stander. B4 heeft daarom nau-
welijks antwoord op het goede
spel van B5. Na 15 minuten spe-
len mag Rutger (B5) een vrije
trap nemen. Zijn moeder roept
vanaf de zijlijn dat hij de bal
eerst goed moet leggen. Rutger
luistert uiteraard naar zijn moe-
der en haalt vervolgens verwoes-
tend uit. Jasper is kansloos en B5
viert vervolgens een klein feestje. 

B4 is ‘wakker’ en wordt
sterker.
De gelijkmaker wordt gezocht.
De verdediging van B5 houdt
stand. Bram is steeds waar hij
moet zijn en keeper LenW geeft
goed leiding aan zijn verdedi-
ging. Met een 1-0 voorsprong
voor B5 wordt de kleedkamer
opgezocht voor de thee.

Voetbalgevecht
De tweede helft zien de toe-
schouwers een boeiend voetbal-
gevecht. Op alle plaatsen op het
veld wordt om de bal gevochten.

Eindelijk is het zover:
Kloetinge B5 treft Kloetinge B4 

Beide teams doen het goed in de competitie met een derde plaats voor B4 en een vierde plaats
voor B5. De jongens van B4 en B5 trainen gezamenlijk en daarom wordt al enige tijd uitgeke-
ken naar het onderlinge treffen. Vandaag is het zover. Dat beide ploegen willen winnen
spreekt voor zich.
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Manooff  tthhee  match
Ook dit seizoen wordt er weer gestreden om de
John Kole bokaal. Een speler dient minimaal 18
competitiewedstrijden aktief te zijn om in aanmer-
king te komen voor de verkiezing van voetballer
van het jaar.
Inmiddels zijn we halverwege de competitie en is
de winterstop ingegaan. Onderstaande stand is
echter niet helemaal actueel omdat de wedstrij-
den tegen Wilhelmina’26 en VVGZ hierin niet zijn
verwerkt.
Na 11 duels zag de ranglijst er als volgt uit:

wed. ptn gem.
1. Mervin Niemandsverdriet 11 75,0 6,80
2. Jaco van der Schee 11    74,5 6,77
3. Björn Quartel 9 59,0 6,55
4. Jaap Esser 11 71,6 6,50
5. Marinus Baas 8 51,5 6,43

Momenteel geniet de selectie van de feestdagen
en heeft aansluitend nog een mooi trainingsweek-
end Sauerland in het vooruitzicht.
In janari kunnen ze dan weer frist aan de start ver-
schijnen in de strijd om de John Kole bokaal.

11
33

22

De ruimtes zijn klein. Arwin en
Tim zijn aan elkaar gewaagd.
Wesley doet het goed tegen
Jolan. Rowan en Rutger blijven
niet achter en dat geldt eigenlijk
voor alle spelers van B4 en B5. 
Het is Tim die na een goede
actie met een uitstekende voor-
zet Jolan weet te bereiken. Jolan
aarzelt niet en laat LenW dit
keer kansloos (1-1). B4 zet aan,
maar B5 is in de tegenstoot niet
ongevaarlijk. Halverwege de
tweede helft trekt B5 het initia-
tief weer naar zich toe. Rutger
weet na heel goed samenspel
LenH te bereiken en dat bete-
kent 2-1 voor B5. B4 knokt
terug. Met respect voor elkaar
wordt gestreden voor elke
meter. 

De laatste minuten
Voor B4 gaat de tijd dringen en
de begeleiding van B4 besluit tot
een alles of niets offensief. Dat
wordt in de bijna laatste minuut
beloond. De verdedigers van B5
werken de bal onvoldoende
weg. De bal komt voor de voe-
ten van Louwy. Net als Jolan aar-
zelt hij niet en knalt de bal ach-
ter LenW (2-2). Nu is het B4 dat
een klein feestje viert. 

Een wedstrijd om trots op te
zijn
Direct na afloop van de wed-
strijd twee teleurgestelde ploe-

gen. De spelers van B4 zijn
teleurgesteld over de eerste
helft; de spelers van B5 over het
tegendoelpunt in de laatste
minuut. Dat in een onderlinge
wedstrijd het resultaat extra
geldt, is begrijpelijk. Van teleur-
stelling mag geen sprake zijn.
Jullie hebben allemaal bijgedra-
gen aan een sportieve, leerzame
en ook nog eens een echte en
spannende wedstrijd. 

Een wedstrijd waar ook jullie
begeleiding trots op mag zijn.
Kortom een wedstrijd zoals het
hoort.

55
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V E R S L A G E N

Kloetinge C1 stelt teleur
en verliest met 1-3 van JEKA C1
De start van Kloetinge C1 was veel belovend. Via goed combi-
natievoetbal werd de aanval gezocht. Dat leverde een aantal
corners en kansen op. Uit één van die corners kopte David op
de buitenkant van de paal.

Zaterdag, 15 november 2008.
Na een kwartier spelen kwam
JEKA voor het eerst voor het
doel van Kloetinge. Uit een goed
genomen corner scoorde een
speler van JEKA met een harde
kopbal net onder de lat. Helaas
moet worden geconstateerd dat
de speler van JEKA weinig weer-
stand ondervond en dat mag
iedereen die in de buurt van de
bal was zich aanrekenen. Daarna
was het gedaan met het goede
spel van Kloetinge. In plaats van
rustig en met overleg te blijven
voetballen werd veel te gehaast
de aanval gezocht. Dat leverde
aan de kant van Kloetinge veel
slordige passes en daardoor bal-
verlies op. Verder werd te veel
met de bal gelopen en ook daar-
door werd weer onnodig balver-
lies geleden. Kloetinge C1 maak-
te het zich hierdoor moeilijk en
daardoor kon JEKA probleem-
loos met een 0-1 voorsprong de
kleedkamer voor de rust op zoe-
ken. 

De tweede helft gaf een zelfde
beeld te zien. Een iets fanatieker
Kloetinge ging zonder al te veel
overleg op zoek naar de gelijk-
maker. Uiteindelijk lukte het
Bairam om na tien minuten spe-
len in de tweede helft de score
gelijk te trekken. In plaats van
rustig voetballend op zoek te
gaan naar een tweede doelpunt,
liepen de spelers van Kloetinge

zichzelf voorbij. Te weinig werd
het ‘kopje’ gebruikt en daar pro-
fiteerde JEKA gretig van. Een
kwartier voor tijd werd Ramon
niet gecoacht. Zijn directe tegen-
stander was daardoor een tel
eerder bij de bal en punterde die
vervolgens achter keeper Tim
(1-2). Zonder goed te spelen
kreeg Kloetinge nog kansen op
de gelijkmaker. In de slotfase
ging een prima schot van Faas
net voor het doel van JEKA
langs.
In de laatste minuut besliste

JEKA de wedstrijd definitief. De
ongelukkige Ramon moest op
de doellijn redding brengen met
zijn handen. Dat leverde uiter-
aard een strafschop voor JEKA
en een rode kaart voor Ramon
op. De strafschop werd benut en
zodoende moest Kloetinge C1
vandaag genoegen nemen met
een 1-3 nederlaag.
Vandaag was ‘geduld’ het sleu-
telwoord. Dat geduld kon
Kloetinge C1 in de wedstrijd
tegen JEKA niet opbrengen.
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JVOZ C1 geeft Kloetinge C1 geen kans 
Vandaag alweer de laatste wedstrijd van de eerste helft van
de competitie. In Kortgene moest de strijd worden aangebon-
den tegen de nummer twee van deze competitie (JVOZ C1).
Het werd geen wedstrijd.

Zaterdag, 29 november 2008.
JVOZ was vandaag te sterk voor
Kloetinge C1. Een technisch
beter JVOZ profiteerde in de
eerst helft van een aarzelende
tegenstander. Anders dan in de
wedstrijden tegen ASWH,
Sliedrecht en OJC ontbrak het
vandaag aan overtuiging. Vooral
in de eerste helft werd weinig
doortastend verdedigd. Dat
resulteerde in twee treffers voor
JVOZ. 
De tweede helft krabbelde

Kloetinge C1 enigszins overeind.
Veel doelkansen werden daar-
door niet gecreëerd. En ook in
deze helft waren de betere kan-
sen voor de tegenstander van
vandaag. Het was vooral aan
Tim te danken dat het lang
duurde voordat de ruststand ver-
anderde. In de slotfase kon ook
Tim niet verhinderen dat de
derde tegentreffer moest wor-
den geïncasseerd. Daardoor ein-
digde deze wedstrijd in een
terechte 3-0 nederlaag. 

Volgende week staat de wed-
strijd tegen de koploper (DESK
C1) op het programma. De thuis-
wedstrijd werd begin september
met 1-3 verloren. Na de nederla-
gen tegen JEKA C1 en JVOZ C1
wordt het tijd dat Kloetinge C1
weer eens laat zien dat zij voor
niemand bang zijn. Als we met
meer inspiratie en overtuiging
dan vandaag het veld opstappen
in Kaatsheuvel kan Kloetinge C1
het ook het tot nu toe onge-
naakbare DESK C1 moeilijk
maken. De komende trainingen
gaat Kloetinge C1 daar hard aan
werken.

PPUUPPIILL  VVAANN  DDEE  WWEEEEKK
27 november 2008: Kloetinge - Nivo Sparta (0-1)

Leider/trainer: Ad Joosse

Vragen:
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat het een goede club is.
Wat vind je leuk aan de training? Alles.
Denk je later het 1e te halen? Ik hoop het.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Soms.
Welke hobby’s heb je nog meer? Tennis.
Op welke school zit je? Prinses Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Prof.
Wat is je favoriete club? PSV.
Wie is je favoriete voetballer? C. Ronaldo.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Daan Esser.
Wat lust je niet graag? Macaroni.
Wat eet je het liefst? Slibtong.
Waaraan heb je een hekel? Opruimen.
Op welke positie speel je het liefst? Linksbuiten.
Wat kan je het beste bij voetballen? Passeren.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Kampioen met F1 (in Kamperland).
hebt meegemaak?

Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1.

Jordi Cok
9 jaar, team E2
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Kloetinge C1 verliest van koploper DESK C1
Kloetinge C1 heeft drie zware weken. Vorige week de uitwedstrijd tegen de nummer twee
Cortgene/JVOZ C1. Vandaag de wedstrijd in Kaatsheuvel tegen de onbetwiste koploper DESK
C1. Volgende week op eigen veld tegen nummer drie SC ’t Zand C1. 

lijke reden kreeg hij de bal niet
onder controle en dat ‘foutje’
werd onmiddellijk afgestraft
door een aanvaller van DESK
(1-0). Weer even later de eerste
goede kans voor Kloetinge. Faas
was eerder bij de bal dan zijn
tegenstander. Faas aarzelde niet,
maar de afstand was te groot.
Daarna een prima actie van
Aykut. Helaas leverde dat niet
meer dan een corner op. 
Het klinkt raar, maar uit deze
corner scoorde DESK en niet in
eigen doel. De corner van Joel
werd weggewerkt en binnen
twintig seconden lag de bal ach-
ter Tim. Dat (de verdediging
van) Kloetinge er op dat
moment niet goed uitzag mag
duidelijk zijn. Rust: 2-0.

De tweede helft begon romme-
lig en leverde te snel een doel-
punt voor DESK op (3-0). Met
Yurben en Jeroen in de ploeg,
enkele positiewisselingen en wat
meer gezonde agressie werd het
DESK steeds moeilijker gemaakt.
Halverwege de tweede helft: na
een prima pass van Stef op

Zaterdag, 6 december 2008.
De eerstvolgende wedstrijd is
altijd de belangrijkste en daarom
nu eerst de wedstrijd tegen
DESK C1. DESK heeft nog geen
punt verloren en heeft in de elf
voorgaande wedstrijden slechts
zes doelpunten tegen gehad.
Thuis werd met 1-3 verloren.

Voor aanvang twee tegenvallers.
Aco en Niek konden er vandaag
om uiteenlopende reden niet bij
zijn. 
Gelukkig is Jeroen op de weg
terug en is hij inmiddels weer fit
genoeg om een halve wedstrijd
te spelen. 

De start van DESK was zoals ver-
wacht. Fanatiek en op zoek naar
een snel doelpunt. Dat ging ten
koste van de zorgvuldigheid.
DESK mocht een aantal corners
nemen, maar uitgespeelde kan-
sen werden niet of nauwelijks
gecreëerd. Na ongeveer 10
minuten spelen stopte Tim met
een geweldige reflex een van
dichtbij ingeschoten bal. Even
later ging het mis. Om onduide-

Aykut kwam de bal voor de voe-
ten van Faas. Die deed wat hij
voor de wedstrijd had beloofd
en veel meer moet doen. Met
een prachtig schot liet hij de
keeper van DESK kansloos (1-3).
Kort daarna kwam Stef in kans-
rijke positie. Het lukte hem net
niet om voor de aansluitings-
treffer te zorgen. Kloetinge
moest, gelet op de stand risico’s
nemen. En dat leverde uiteraard
ook enkele kansen voor DESK
op. 

De tweede helft heeft Kloetinge
gestreden voor wat het waard
was en daarom verdient het hele
team een compliment. Achteraf
moet worden geconstateerd dat
de punten terecht in
Kaatsheuvel zijn gebleven. Met
een minder snel derde tegen-
doelpunt en iets meer geluk bij
de actie van Stef had de wed-
strijd in Kaatsheuvel ook anders
kunnen aflopen. Dat moet ver-
trouwen geven voor de wed-
strijd van volgende week tegen
SC ’t Zand C1. 
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EVENEMENTENKALENDER

December
24, 27, 29, 30 en 31

Sportpunt Zeeland 
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

Januari
3 Snertloop

Nieuwjaarsreceptie

10 Mountainbiketocht

Filmochtend F-pupillen en Mini’s

24 Bowlen voor E-pupillen

Maart
28 The Green White Army feestavond

Maart/april
Bezoek Jeugd aan wedstrijd
uit het betaald voetbal

Mei
15-16 Dick Bunt toernooi voor de pupillen

30 Seizoensafsluiting

Juni
6-7 F-pupillenkamp

12,13,14 Voetbalkamp E-pupillen

Op pagina 15 vindt u meer informatie omtrent
aktiviteiten.
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Planning activiteiten      Rianne Zandee
Film
Op zaterdag 10 januari kunnen de Mini stars, F- en E- pupillen met
hun papa’s, mama’s, broertjes en zusjes naar de bioscoop in Goes
voor de film ‘Niko en de vliegende brigade’. 
Omdat slechts 120 personen in één zaal kunnen, wordt een verdeling
gemaakt. Deze volgt via de trainers. 
De kosten bedragen € 4,50 p.p. excl. iets te drinken en popcorn.

Bowlen
Omdat in januari voor de meeste pupillen het voetballen op een
laag pitje staat, is dat een prima moment om een keer met elkaar
de strijd aan te gaan op de bowlingbaan. De jeugdcommissie heeft
op zaterdag 24 januari voor de E pupillen de volgende afspraak
gemaakt met bowlingcentrum Goes: bowlen van 16.00 – 17.00 uur
en daarna friet met een snack, een glaasje fris en een ijsje na.   
Voor de D-pupillen geldt dezelfde afspraak, alleen een week later
dus op 31 januari. De tijd van het bowlen is dan van 16.30- tot
17.30 uur. 
De kosten bedragen € 7.50 p.p. 

Het bowlen wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun
van TGWA. 

Voetbalwedstrijd eredivisie
Voor de jeugd tot 12 jaar heb ik voor een voetbalwedstrijd 150 kaartjes weten te bemachtigen. Samen
met de sponsor van die voetbalclub ben ik bezig om nog 150 kaartjes te krijgen (kopen) voor de ouderen.
Hier zit alleen nog een addertje onder het gras. De club heeft nu nog seizoenkaarten in de verkoop
gedaan voor de 2e helft van de competitie. De inschrijving hierop duurt tot eind januari. Wij doen onze
uiterste best om er nog 150 kaartjes bij te krijgen. Zodra ik hier meer over weet, maak ik dit per mail
bekend aan de trainers.

Nieuwe leden
Flinn Berks
Rini Huissen
Kristel Kodde
Mirjam Koetzier
Daan Koster
André Lockefeir
Anneloes Meer
Sam de Nooijer
Wilfred v.d. Vrede

Opgezegd
Hugo Braamse
Stephan Dekker
Salomon Dieleman
Amar Koendan-Panday
Benjamin van Keulen
Nick Klooster
Youri Koppelmans
Alex Lakke
Viethoa Lam

Dennis Nagelkerke
Vitas Parinussa
Scott Ploeg
Ryan Schaier
Justin Verdonk
Edwin Vermast

Ledenmutaties
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Kul!
Onzin! 
Nonsens! 
En onwaar!
Hoewel………

Als deze trainer als doel voor
ogen heeft zijn spelers om te
gaan turnen tot Haile
Gebrselassie’s of Kamiel Maase’s
is hij inderdaad goed bezig.
Immers om een 10 km of een
marathon te kunnen lopen heb
je flink wat duurvermogen
nodig.
Echter…..wil hij dit jaar kam-
pioen worden met zijn elftal en
in een boerenkar door het dorp
worden rondgereden, dan kan
hij zijn 1e training beter anders
beginnen.

Met de Rabo ploeg meetrai-
nen
Gelukkig weten de voetbaltrai-
ners tegenwoordig wel beter.
Immers je krijgt wat je traint!
Pieter van den Hoogenband zal
definitief geen olympische
medaille meer gaan halen als je
hem het hele seizoen met de
RABO-wielerploeg laat meetrai-
nen
Sven Kramer rijdt de 10 km niet
sneller dan 12:49,88 als je hem
training na training achter een
groep Kenianen laat aanrennen.

Rafael Nadal zal nooit
Wimbledon winnen als je hem
het hele seizoen bij Feyenoord 1
stalt.
En de voetballers van 'Bal op dak
1' zullen niet sneller en wend-
baarder worden als je ze vaak
duurlopen laat afwerken.
Dat is één van de trainingsprinci-
pes. ‘Je krijgt wat je traint.’

Korte sprints
Natuurlijk is het niet slecht om
zo af en toe eens een duurloop
te doen als voetballer. Of op de
racefiets een rondje Veerse Meer.
Zeker niet als je bijvoorbeeld
terugkomt van een blessure en
nog niet voluit kunt gaan. Maar
laat het hoofdbestanddeel van
de trainingen bestaan uit dat
wat je ook in de wedstrijd nodig
hebt. En dat zijn korte sprints,
soms wat langere, snel afrem-
men en weer omkeren, springen,
landen, voor- zij- en achterwaarts
lopen. 

2 soorten vezels
De verklaring hiervoor ligt onder
andere in het feit dat je 2 soor-

ten spiervezels hebt in je
lichaam. Fast-twitch (snelle) en
slow-twitch (langzame) vezels.
Een spier bevat beide soorten
vezels. Maar een sprinter heeft
relatief meer fast-twitch vezels
en een marathonloper meer
slow-twitch vezels in de spieren. 
Fast-twitch vezels zijn door trai-
ning om te zetten in slow-twitch
vezels. Maar slow-twitch niet in
fast-twitch! Dus je kunt van een
sprinter (voetballer/spelspeler)
wel een marathonloper maken,
maar van een marathonloper
kun je nooit een goede sprinter
maken!

Wat ik dus aan jullie mee wil
geven is: Train dát wat je nodig
hebt voor je sport! Dan train je
het meest specifiek en haal je er
het meeste uit. 
Want: 'Je krijgt wat je traint!'

Pieter Lindenbergh
NVFS Sportfysiotherapeut
te Kapelle

Augustus. 
Sportpark ’Het groene gras'. 
Eerste training van het sei-
zoen. Het gras is buitenge-
woon groen en ruikt heerlijk.
De door de wol geverfde
voetbaltrainer spreekt de vol-
gende woorden:’Jongens, we
laten de ballen nog even lig-
gen, want we beginnen van-
daag met een flinke duur-
loop.
Daarmee gaan we eens lekker
aan onze voetbalconditie wer-
ken.’

‘Je krijgt wat je traint’

Korte sprints, snel afremmen en weer omkeren 
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25
km 42

km

afstanden

Informatie: via de website : www.vvkloetinge.nl
Inschrijving: van 11.30 uur tot 13.00 uur in het clubgebouw
Inschrijfkosten: 3,50 euro
Vertrek: Wesselopark v.v. Kloetinge
Starttijd: tussen 12.00 uur en 13.00 uur

Kleedruimte en douches aanwezig
Na afloop van de tochten : erwtensoep en verloting!

De tochten zijn een variatie van verharde en onverharde paden
door het natuurschoon van Zuid-Beveland

Eerste

MOUNTAINBIKE TOCHT
van Kloetinge

zaterdag
10 jan. 2009

Foto: Arjan Bot
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Vriendelijk en voorkomend
Het is al een behoorlijk aantal
jaren geleden dat Hans met zijn
zoontje Guus kennis maakte met
de v.v.Kloetinge. Guus mag geen
zoontje meer genoemd worden
want hij is inmiddels uitgegroeid
tot een volwassen kerel, maar hij
wordt nog regelmatig Guusje
genoemd. Hij is ondertussen 20
jaar. Het is ongeveer 14 jaar gele-
den dat Hans zijn zoon aanmeld-
de als lid van de club. Er was een
Open Dag geweest bij de VVK
waarop Hans geattendeerd werd
door zijn vrouw Sonja. Zo is het
gekomen. 
Wanneer je dan als vader belang-

stelling toont voor de club waar-
van je kind lid is geworden dan
ontstaan er vanzelfsprekend con-
tacten. Trouwens wie Hans kent,
weet dat hij niet iemand is die
als een ‘doetje’ aan de zijlijn
blijft staan. Hij is vriendelijk en
voorkomend en maakt snel vrien-
den. Zo is dat ook binnen onze
club gegaan. Ronald Krijger
vroeg aan Hans om Henk van de
Berg te helpen een groepje te
trainen. Tussen Hans en Henk
klikte het snel en ze zijn tot op
de dag van vandaag nog zeer
goed met elkaar bevriend. Zij vin-
den het beiden van belang dat
ouders ook tot steun zijn van de

club. Gelukkig denken verschil-
lende ouders er net zo over en
dragen hun steentje bij. Toch is
er ook nog een aantal ouders die
hun kind op zaterdagmorgen op
het veld dropt en denkt: ‘Kijk,
die is vandaag onder de pan-
nen!’
Als het enigszins kan zie je Hans
en Henk bij een thuiswedstrijd
van Kloetinge I vaak samen op
de tribune zitten of achter het
doel van de tegenstander staan.
Blijft dat zo? De vriendschap tus-
sen hen beiden is echt niet in het
geding, maar wat dan?

Vrijwilligers komen en gaan. Het is altijd jammer
wanneer je om welke redenen dan ook een vrij-
williger ziet vertrekken. Het ligt er ook aan welke
vrijwilliger er mee stopt en wat hij of zij beteken-
de voor de vereniging. We zullen hierop nader
ingaan maar ik kan jullie direct verklappen dat er
een gegronde reden is. Wel verliezen we een
sympathiek iemand die zijn afspraken niet met
een korreltje zout nam.
De foto maakt duidelijk op wie
het bovenstaande betrekking
heeft.

Vrijwilliger van de maand
door Leen  Kraak

HANS
VVeerreellsstt
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Gezin en werk
We weten nu hoe Hans bij de
VVK terecht is gekomen. Maar
wat ging daaraan vooraf?
Oorspronkelijk komt Hans uit
Middelburg. Door zijn huwelijk,
ruim twintig jaar geleden met
Sonja Wijs, kwam hij in Goes
terecht. Daarvoor had hij
gewerkt in Middelburg, Ermelo
en Barneveld en ten slotte in
Zierikzee. Hans is gepokt en
gemazeld in kleding(zaken). Zijn
vader was bedrijfsleider van een
kledingzaak te Middelburg zodat
het hem met de paplepel is inge-
geven. Bovendien heeft hij daar-
toe opleidingen genoten. Hans
werkte 21 jaar als vertegen-
woordiger en divisiemanager
voor kledingproducenten.
De laatste jaren werkte hij als
brandmanager van een nieuw
op te zetten merk. Dit betekende
wel dat heel Nederland afgereisd
moest worden. De kilometertel-
ler van zijn auto kwam daardoor
op 80.000 km per jaar.
Autorijden is voor de meeste
kerels en mannen een leuke
bezigheid, maar soms is het wel
eens teveel van het goede. Mede
daardoor is Hans per 1 december
2008 van baan veranderd. Hij
werkt nu als bedrijfsleider bij
Bert Viel-Herenmode te
Roosendaal. Deze zaak is kle-
dingsponsor van RBC. Het gevolg
van deze verandering is dat hij
nu op zaterdag moet werken en
helaas de wedstrijden van
Kloetinge op die dag moet mis-
sen. De binding met Kloetinge
vermindert daardoor en boven-
dien voetbalt zijn zoon Guus
recreatief in het 4e elftal van
SSV. Daarnaast speelt Guus nog
in meerdere zaalcompetities te
Tilburg. Guus volgt daar een
opleiding Sport en Economie aan
de Hoge School. Inmiddels heb-
ben we op papier kennis
gemaakt met Hans, zijn vrouw
Sonja en zoon Guus. We mogen
beslist ook hun dochter Febe van
17 jaar niet vergeten; zij is al een
heel eind gevorderd op het
Pontescollege te Goes en kijkt uit

naar het VWO-examen. Als ont-
spanning speelt ze tennis en ze is
bovendien muzikaal.
Haar instrumenten zijn tenor
saxofoon en gitaar.

Wat deed Hans als vrijwilliger
bij de VVK
Eerst veters strikken bij de pupil-
len! Dan pas mag je jezelf ook
gaan bemoeien met de training
en het leiding geven aan een
groepje. Hans wist wel het één
en ander van balsporten af. Zelf
heeft hij o.a. gevoetbald, basket-
bal gespeeld, terwijl hem ook
het tennissen niet vreemd is, wel-
iswaar alles op recreatief niveau.

Hij heeft er nooit naar 
gestreefd om een topper te wor-
den. Het was voor ontspanning
en plezier. Je hebt in de sport
ook ‘werkmensen’ nodig. Welnu,
dat is Hans 
met zijn vlotte babbel wel toe-
vertrouwd. Vandaar ook, dat hij
indertijd samen met Sam de
Vlieger deel uitmaakte van de
PR-commissie. In dit kader werd
gestreefd naar een Sponsor van
de Maand die zich tijdens en na
de wedstrijd van het 1e elftal
zou presenteren op het
Wesselopark. Wegens gebrek
aan belangstelling vond dit
slechts éénmaal plaats, maar het
was toen wel een geweldig suc-
ces. Het is misschien nog eens te
proberen? 
Hans heeft ervoor gezorgd dat
voor de hele club T-shirts
gemaakt werden. Daarvoor had
hij een 10-tal sponsors gevonden.
De opbrengst daarvan kwam na
overleg met de Gemeente ten
goede aan de voetbalclub in
Panevezys in Litouwen, waarmee
de Gemeen-te Goes banden
heeft. Ook heeft hij geholpen bij
de loterijcommissie. Verder heb-
ben we Hans nog wel eens als
steward aangetroffen op de tri-
bune.

Clubblad
Hans heeft veel aandacht
besteed aan ons clubblad ‘Op de
Korrel’. Hij herkende in dit club-
blad niet de actieve en gerenom-
meerde voetbalvereniging
Kloetinge. Er is mede onder zijn
leiding structuur in het geheel
aangebracht. Getracht is de
redactie een afspiegeling te
maken van de gehele vereniging.
Vele vaste onderwerpen, waar-
onder ‘De Vrijwilliger van de
Maand’ komen nu steeds in ons
blad terug. Het streven is ook op
tijd een nummer te laten uitko-
men. Daarvoor blijf je uiteraard
afhankelijk van de medewerking
van anderen. Periodiek komt
de redactie onder leiding van
Hans bijeen om de vinger aan
de pols te houden en om
weer een nummer te laten

verschijnen.
We schrijven ‘komt’ maar helaas
is het nu ‘kwam’. Door verande-
ring van o.a. werk moeten we
respecteren dat Hans nu stopt als
vrijwilliger. Jammer, jammer…
een bedankje is zeker op zijn
plaats. Adri de Bruine, pas voor-
zien van de gouden KNVB-speld,
neemt het stokje over. Dus toch
weer in goede handen.

Huize Verelst-Wijs
Dit opschrift is niet willekeurig
gekozen, want Leliestraat 89 te
Goes heeft iets. In de eerste
plaats het gezin, maar daarnaast
nog veel meer. Om te beginnen
de naam; Wijs, de meisjesnaam
van Hans z’n vrouw Sonja riep
gelijk herinneringen op toen ik
aanbelde en Hans naar voren
kwam. Hans was dit keer
gekleed in een broek en trui die
hij normaliter niet draagt. Ik wist
dat hij in zijn huis aan het klus-
sen was. Er moest geschilderd
worden en dan valt er wel eens
een kloddertje verf op je kleding.
Hoewel zijn schilderskunsten niet
gering zijn, handteert hij toch
niet de kwast zoals een vakman
dat doet.
Wat was nu voor mij die herinne-
ring? Zo’n 50 jaar geleden voet-

Je hebt in de sport ook
‘werkmensen’ nodig.
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balde ik zelf nog in Kloetinge 2.
Of het nu een competitiewed-
strijd was of vriendschappelijk
dat weet ik niet meer. De
scheids-
rechter
kwam in
elk geval
niet opda-
gen en er moest toch gespeeld
worden. Wat nu? Iemand sprong
op de fiets en kwam terug met
Piet Wijs in zijn klusjespak.
Sonja’s vader was destijds een
bekende voetballer in het Goese
elftal. Bovendien werd hij ook
gekozen voor het Zeeuwse elftal.
Later was hij scheidsrechter en
Piet was altijd bereid, zelfs als hij
aan het klussen was, om toch het
voetballen door te laten gaan. In
1958 werd ik zelf ook scheids-
rechter en was evenals Piet lid
van de scheidsrechtersvereniging.
Helaas is hij een aantal jaren
geleden al overleden.

In huize Verelst-Wijs valt ook nog
iets te bewonderen. Sonja heeft
als hobby het sparen van oude
brillen. Het is leuk om te zien dat

er een fraaie
vitrinekast in
het huis
hangt met
daarin alle-

maal antieke brillen en nog een
andere verzameling extravagan-
te monturen hoofdzakelijk uit de
zestiger jaren. Dan zie je nog
eens aan welke mode ook brillen
onderhevig zijn. Ik denk dat een
opticien best aan de kost komt,
want een bril is per slot van reke-
ning geen koopje. Hartstikke
leuk Sonja!
Ook Hans heeft nog hobby’s.
Niet alledaags, maar manchet-
knopen sparen is één van zijn
bezigheden. Dit zal wel voort-
vloeien uit zijn beroep. Hij luis-
tert ook graag naar muziek.
Wanneer je zoveel kilometers per

jaar in de auto rijdt dan kom je
daar vanzelf toe. Hij is hoofdza-
kelijk georiënteerd op de muziek-
zender Studio Brussel. Voorts
vindt Hans het ook interessant
om rommelmarkten te bezoe-
ken. Wie weet komt hij daar nog
eens manchetknopen tegen die
nog niet tot zijn verzameling
behoren.

Het was natuurlijk een gezellig
praatje bij Hans. Hoe het huis er
voor de opknapbeurt uitzag
weet ik niet. Het mag nu in elk
geval best gezien worden en de
ruimte daarin is fantastisch.
Het was ook altijd fantastisch om
onder leiding van Hans de redac-
tievergaderingen bij te wonen.
Hans, bedankt daarvoor, ook
voor het gesprek en het ga jullie
goed!

Kloetinge B1

Wenst iedereen zeer fijne feestdagen toe en een sportief
maar vooral gezond 2009 !

Iemand sprong op de fiets en
kwam terug met Piet Wijs
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Sinterklaasfeest voor de jeugd
Sinterklaas bezocht op 28 november onze F-pupillen en
Ministars. Ook dit jaar was het clubhuis te klein om alle

mini’s en F-jes tegelijkertijd te kunnen ontvangen.
Sinterklaas had dan ook al vroegtijdig besloten dat hij 2
keer kort na elkaar langs zou komen, zodat de groepen

maar half zo groot hoefden te zijn.

N
a de opening door de
voorzitter volgde een
heuse plaatjes bingo. De

kinderen vonden dit prachtig en dit was
dan ook een goede opwarmer voor de komst van Sint en
zijn Pieten. Sint had speciaal voor deze avond zijn nieuwe jurk aan
gedaan die hij had gekregen van de ‘the Green White Army’. 

Voor elk team hadden de rijmpieten een stukje geschreven, zodat
team voor team bij Sint aan de beurt kwam. Het was jammer, dat F2
lang niet compleet was. Het meest spannende waren uiteraard de
kadootjes uit de zak. Dit jaar een schitterende spelletjesdoos, ideaal
voor op vakantie en een sporttas van hoofdsponsor Technomarine.
Ook aan de broertjes en zusjes was gedacht.

Rianne Zandee

Deze avond is mogelijk
gemaakt door:

• The Green White Army, 
• Cok Cash & Carry Goes BV
• Technomarine
• Een anonieme sponsor die
de jeugd van v.v. Kloetinge
een warm hart toedraagt. 

• Klasse Noten
•Bloemenpaleis Beukenhof
• Personeel van de kantine
•Andere onmisbare vrijwilli-
gers.
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PPUUPPIILL  VVAANN  DDEE  WWEEEEKK
13 december 2008: Kloetinge - Wilhelmina’26 (3-0)

Leider/trainer: Max Joosse

Vragen:
Waarom voetbal je bij Kloetinge Het is de beste club met de aardigste spelers.
Wat vind je leuk aan de training? Trainer Max doet het heel leuk.
Denk je later het 1e te halen? Ik doe er erg m’n best voor en ik denk het ook te halen.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Niet altijd, maar wel zo vaak mogelijk.
Welke hobby’s heb je nog meer? Computeren.
Op welke school zit je? Holtkampschool.
Wat wil je later worden? Profkeeper.
Wat is je favoriete club? Feyenoord natuurlijk.
Wie is je favoriete voetballer? Roy Makaay.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Jaco van der Schee is mijn

voorbeeld.
Wat lust je niet graag? Zuurkool & spruiten.
Wat eet je het liefst? Friet met mini loempia’s.
Waaraan heb je een hekel? Commentaar tijdens de wedstrijd.
Op welke positie speel je het liefst? Keeper natuurlijk.
Wat kan je het beste bij voetballen? Keepen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Kampioen met E8.
heb meegemaak?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 3-1 voor Kloetinge.

Bram Schonewille
10 jaar, team E5

JANUARI
9 Luuk den Engelsman
10 Maxim Remmers
16 Levi Bals
19 Mike Westerbeke
20 Danique Snoodijk
20 Nick Westerbeke
22 Robin de Groene
24 Thijs Fermont
26 Wessel Groen
31 Ebi de Rijke

Verjaardagen F-pupillenVerjaardagen F-pupillen

donderdag

2
december

zaterdag

jan. 200915

Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgen
de nummer
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06-10 49 93 90
Assistent trainer
Joost Folmer 06-53 81 90 14
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Leider
Marcel Lourens 06-48 40 03 25
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 0
Kees Voet 06-21 81 54 70
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06-25 04 51 58
Frans Esser 56 20 35

SENIOREN
2e T Willy Lund 06-21 66 00 71

L Alexander Roovers 22 38 88
3/4 T Hans de Bruine 06-18 24 49 26

of 21 39 33
3e L Nico van Buuren 22 92 17
4e L Kees Leijs 21 29 58

L Leo Canjels (0118) 62 94 90
6e L Johan van Tilburg 21 30 18

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, MB1 Wim Verlinde 21 18 65
B1, B2, C1, C2 Willem de Vrieze 21 46 39
B3, B4, B5, C3, C4

Wim Steenbergen 22 18 35
D Bas Schuitert 23 33 14
E Wim Hazelaar 21 13 76
F Jean-Piërre de Keijzer 25 20 74
Mini’s/nw.leden Gerard Murre 21 19 33
Mini’s/nw.leden Ad Joosse 21 49 32

JUNIOREN
A1 T Joran van Langevelde 38 13 95

L Rob Quartel 22 21 87
V Wim Francke 58 10 75

A2 T Huib Quinten 22 83 55
L Ton Hopmans 22 39 47

B1 T Paul Sohilait 21 53 77
L Abdel Azzagari 23 29 22
L Marie Stevense 56 24 01
L Dirk Veldhof 21 66 58

B2 T Serge Quinten 21 27 77
T Jeroen van Avermaete 22 14 13
L Koos Kempe 21 49 07

B3 T Rinie Versluis 21 57 48
T Gerty Hofman 75 14 82
L Onno Glasbergen 22 37 59

B4 T/L Koos Louwerse 25 96 86
B4 T/L Wim Steenbergen 22 18 35
B5 T/L Wim Steenbergen 22 18 35
B5 T/L Mirjam Dekkinga 40 32 03
MB1 T  Ton Nieuwkoop 22 88 51

L Ineke van Zeijl 22 80 10

C1 T Kees Mulder 25 05 22
L Wim Steenbergen 22 18 35
L Dirk Bakx 25 23 09

C2 T Hans Mulder 25 05 85
T Dennis van Hese 23 05 10

C3 T Mario de Marco 21 60 65
L Rini Huissen 22 33 35

C4 T/L Toon Vermeulen 23 33 87
C4 T/L Yannick Sohilait 21 53 77
C4 T/L Henk Versluis 38 39 66

PUPILLEN
D1 T Pepijn Adriaanse 21 12 19

T Jordy Heikens 06-29 20 05 85
D2 T Marc Harinck 23 26 18

T Mart-Jan Goud 21 50 54
D3 T Nieky Verlinde 06-33 94 45 36

T Reinier Scholten 22 80 29
L Henk Steenbakker 21 44 03
L Harm Simonse 23 34 34

D4 T Humphrey Scholten 23 07 14
T Bram Huys

E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
E2 T Gerard Murre 21 19 33

T Ad Joosse 21 49 32
E3 T Bert Schonewille 23 06 46

T Piet Mooijman 21 67 50
T Peter Kuipers 21 61 72

E4 T Loek Schipper 23 00 20
T Karel Voorbach 25 10 67

E5 T Pieter Lindenbergh 22 71 05
T Dick Breure 21 87 00

E6 T Jacco Louwerse 21 74 74
T Wilfred van de Vrede 25 11 04

E7 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
T Remco Krijger 62 11 01

E8 T Peter Korstanje 25 02 13
T Peter Zweedijk 31 29 39

F1 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
T Wijnand Snoek 21 86 93

F2 T Pieter Lindenbergh 22 71 05
T Hans van Dienst 22 96 92
T Pascal van den Broeke 22 33 68

F3 T Gert-Jan Groen 22 95 90
T Erik Westerbeke 06-55 77 12 29

F4 T Reinier Scholten 22 80 29
T Jan Zandee 21 19 99

F5 T Jacco de Kok 25 11 60
T Richard Rijn 22 22 08

F6 T Jaap de Engelsman 21 27 57
T Piet Jan Kole 23 39 73

F7 T Berty v.d. Heyde 38 11 40
T Mario Cuelenaere 23 39 73

F8 T Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
T Eric Hoondert 25 10 92

F9 T Paul Platier 25 27 00
T Micha Flore 22 22 71

F10 T Jan Willem de Kok 23 37 38
T Barry Traas 21 56 40

KEEPERSTRAINER
Jaap Pijnenburg 23 22 24

MINISTARS
1 T Hans de Bruine 21 39 33
2 T Rien de Bruine 21 72 35

FUTSAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE NAMEN
Consul
Jan van der Plasse 21 23 91
Beheerder clubhuis
Marjoleen Dekker 21 45 76
Meindert Storm 21 26 13
Beheerder sponsorhome
Emmy Dekker 21 32 62
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

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

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

VVoooorr  aallllee  ccoommmmuunniiccaattiiee  ggeellddtt::
nniieett  mmeeeerr 22 nnaa  2222..0000  uuuurr!!

Adressenlijst TTRRAAIINNEERRSS  //  LLEEIIDDEERRSS  EENN  AALLGGEEMMEENNEE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN


