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Van de redactie
Het seizoen is al weer een stukje 
op weg en voor het eerste team 
lijkt het voorspoedig te verlopen. 
Terwijl ik dit schrijf hoor ik net dat 
er met 3 – 0 gewonnen is van een 
team dat vooraf als één van de 
concurrenten werd beschouwd: 
Achilles Veen. Een promotie naar 
de hoofdklasse lijkt binnen hand-
bereik, wellicht durven we zelfs al 
aan een kampioenschap te denken.

Het is altijd plezierig als het vlag-
genschip van de vereniging waar-
van je lid bent, het goed doet. De 
leden van Kloetinge hebben echter 
bewezen, dat men ook achter de 
club staat als het minder gaat. In 
de afgelopen paar jaren leek het 
afgelopen te zijn met de hoogtij-
dagen van Kloetinge 1. Toch leed 
de vereniging als zodanig hier niet 
onder. Dit bewijst eens te meer, 
dat een goede, sterke vereniging 
niet afhankelijk is van de prestaties 
van het eerste elftal. Kloetinge is 
een vereniging om trots op te zijn. 
Dat is de grote prestatie van de 
vereniging.

In dit nummer kunt u weer diverse 
achtergrond artikelen lezen. Sinds 
de komst van de website is de 
functie van het clubblad veranderd. 
De redactie is met deze verande-
ring meegegaan. Zo zult u geen 
wedstrijdverslagen meer aantref-
fen, daarvoor verwijzen we u naar 
de website www.vvkloetinge.nl. 
‘Op de Korrel’ zal zich steeds meer 
bezig houden met de achtergron-
den van de verhalen. Hopelijk zult 
u ook dit waarderen.

Harry van Wanrooij

Van de voorzitter
Het laatste clubblad van 2009. de 
feestdagen/jaarwisseling komen 
weer in zicht.
De competitie voor de pupillen is 
bijna klaar. Ook dit jaar hebben 
we heel wat kampioenschappen te 
vieren. Leiders en spelers proficiat!
Vanaf komend seizoen wordt voor 
de E- en F-pupillen een nieuwe 
competitiestructuur ingevoerd. Dat 
zal nog best een hele omschakeling 
worden.

De laatste loodjes van de onder-
handelingen met de gemeente 
inzake de nieuwbouw van de 
kleedaccommodatie lopen. Het ziet 
er goed uit. Laten we hopen dat 
begin 2010 de kogel door de kerk 
gaat. Voor de vereniging wordt het 
dan echt hard werken. Via geldac-
ties, zelfwerkzaamheid e.d. zal een 
flink beroep op de leden worden 
gedaan.

Verder kijken we al weer vooruit 
naar het nieuwe seizoen. Gesprek-
ken met de technische staf lopen 
en we zullen er rekening mee moe-
ten houden dat we volgend jaar 
weer op hoofdklassenniveau gaan 
spelen. Ook dit vergt de nodige 
voorbereidingen.

Gelukkig is het bestuur weer op 
sterkte met Wout Hol (accom-
modatiezaken) en Jaap Honingh 
(technische zaken). We hopen dat 
ze plezier zullen vinden in hun 
functies. In het begin is het altijd 
even zoeken.

Op naar de feestdagen. 2009 lijkt 
voorbij gevlogen.
Fijne feestdagen en een voorspoe-
dig begin van 2010.

P.s.. Tot ziens op 2 januari bij de 
sponsorloop en de nieuwjaarsre-
ceptie.

Jan van der Weele, voorzitter 

I N H O U D
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Uit de bestuurskamer
- De sponsorloop wordt wederom gecombineerd met de nieuw-

jaarsreceptie op zaterdag 2 januari 2010.
- Voor de functie bestuurslid technische zaken zullen 2 mensen wor-

den benaderd.
- Werven van leden voor de op te starten ‘Club van Honderd’.
- Overleg met de gemeente voor wat betreft nieuwbouw loopt 

goed. Het ziet er naar uit dat we een nieuwe accommodatie kun-
nen gaan bouwen. Dat dit veel werk met zich meebrengt zal dui-
delijk zijn. Er zullen heel wat vrijwilligers nodig zijn om de kosten 
te dekken.

 Oude containers zijn inmiddels in het bezit, om als tijdelijk onderkomen te dienen.
- De presentatieavond bij de Rabobank was een groot succes.

vv Kloetinge en SVVK
wensen u fijne feestdagen

en een gezond en succesvol nieuw jaar!

De besturen bedanken een ieder die zich 
het afgelopen jaar heeft ingezet voor de 
club en wij hopen ook in de toekomst op 
uw steun te mogen rekenen.

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari 
2010 vanaf 16.30 uur in ons clubgebouw 
op het Wesselopark
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Kloetinge – Terneuzense Boys
1. Jaap Esser
2. Niels Kole
 Maarten van Rosevelt
 Jaco v.d. Schee
 Corné Schilperoort
 Mark Schuit
 Patrick Siereveld
 Arjan v.d. Smissen
 (allen hetzelfde gemiddelde)

GPC Vlissingen – Kloetinge
1. Jaap Esser
2. Daan Esser
3. Corné Schilperoort

Kloetinge – Dinteloord
1. Corné Schilperoort
2. Mark Schuit
 Rick Mulder
 (hetzelfde aantal punten)

Achilles Veen – Kloetinge
1. Jaap Esser
2. Teun Rentmeester
3. Jaco van der Stee 

Ook dit seizoen wordt er weer gestreden om de John Kole bokaal. Een speler dient 
minimaal 18 competitiewedstrijden actief te zijn om in aanmerking te komen voor 
de verkiezing van voetballer van het jaar. Dit jaar is de opzet van deze serie voor 
wat betreft ‘Op de Korrel’ gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar: we noemen 
vanaf dit nummer de winnaar en de nummers 2 en 3 van elke wedstrijd

Man of the
 Match

JAAP ESSER

DAAN ESSER

ARJAN VAN DER SMISSEN

CORNÉ SCHILPEROORT

JACO VAN DER SCHEE

TEUN RENTMEESTER
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De echte start

De eerste zaterdag van de maand september begon het seizoen 
dan toch echt. Na op de voorafgaande woensdag voor het eerst 
dit seizoen de training te hebben bezocht was ik er helemaal klaar 
voor. Mijn lichaam overigens protesteerde wel aan alle kanten 
maar dat komt vooral doordat onze trainer tegenwoordig denkt 
dat wij UEFA scheidsrechters zijn. Nu dreigde het toch nog bijna 
een valse start te worden want in deze crisistijd is zelfs het regen-
water schaars. 

DE COLUMN VII
 VAN KEES 

Pen
De plaats waar ik naar toe moest 
was ook al enkele maanden ver-
stoken gebleven van een grondig 
bezoek van Pluvius dus werd het 
spannend. Gelukkig gaf de ge-
meente toestemming dus kon er 
toch gevoetbald worden. Na eerst 
op vrijdagavond nog even met 
ballen te hebben gegooid op de 
bowlingbaan samen met andere 
scheidsen, was ik er klaar voor. 
Het was die middag net als iedere 
dag deze zomer mooi weer en de 
plaatselijke voetbalclub moest het 
opnemen tegen een debutant op 
dit niveau. Tijdens de warming-up 
voelde het goed en ik had er ook 
echt zin in. Toch begon het desas-
treus. Toen ik op wilde schrijven 
wie de aftrap had bleek mijn pen 
de droogte niet te hebben over-
leeft. Wat wel heel eng was, vorig 
jaar in de eerste wedstrijd klapte 
mijn pen bij het begin uit elkaar en 
nu dus weer pen-ellende. 
Aan de andere kant breekt zoiets 
ook wel direct het ijs want je heb 
direct de lachers op je hand. Geluk-
kig liep de wedstrijd erg lekker. De 
debutant nam al snel een voor-
sprong en verdubbelde de score 
zelfs nog voor de rust. Toen twintig 
minuten voor tijd de thuisclub de 
aansluitingstreffer maakte, moest 
ik toch nog even aan de bak. Al 
met al een heerlijke middag. Hoe-
wel ik voor mijn doen veel kaarten 
gaf (vijf) was het gewoon een 
leuke wedstrijd. Als dat zo door-
gaat droogt ook mijn inspiratie 
op voor de column. Maar er gaan 
zeker nog mensen hun best doen 
om mij van tekst te voorzien. 

Wakker
Een week later mocht ik naar het 
baggerdorp van Nederland. Daar 
bedoel ik overigens niks verve-
lends mee. Zij speelden tegen een 
Brabantse ploeg dus de neutraliteit 
was in orde. Die zaterdag voelden 
mijn benen overigens als lood. 
Nog steeds is onze trainer er niet 
van overtuigd dat wij alleen maar 
in de buurt fluiten. Hij denkt nog 
steeds dat wij iedere week over 
de aardkloot uitvliegen en past 
daarom zijn trainingsstof niet aan. 
Nou moet ik eerlijk zeggen, je hebt 
er als je eenmaal de stijfheid kwijt 
bent wel profijt van. Die middag 
was het wederom prachtig weer en 
het bleek later ook knap warm. Het 
begin van de wedstrijd liep lekker. 
Ik had een paar toffe voordeel situ-
aties en niets leek een onbezorgde 
middag in de weg te staan. Wel 
had ik al vlug door dat de beide 
grensrechters van deze middag 
van een bedenkelijk niveau waren 
en dat maakt een wedstrijd er niet 
makkelijker op. Toen de thuisclub 
al snel twee keer had gescoord leek 
de wedstrijd echter gelopen. On-
bewust wordt je dan misschien zelf 
ook wat in slaap gesust. Vlak voor 
rust schrok ik ruw wakker toen er 
een moeilijke situatie in de zestien 
meter was.
De linksbuiten van de bezoekers 
stoomde de zestien meter in en 
werd door twee spelers van de 
thuisclub van de bal af gegleden. 
Geheel tegen mijn gewoonte in 
liep ik er erg kort achter. Eigenlijk 
te kort om een goed overzicht te 
krijgen. Maar volgens mij werd de 
bal gespeeld. Op het moment zelf 
had ik geen twijfel maar het blijft 
toch door je hoofd spelen. Na-

tuurlijk werd er wel geprotesteerd 
maar toch ook niet echt overtui-
gend. 

Wissel
Na rust ontspon zich een totaal 
andere wedstrijd. Nu waren de 
bezoekers heer en meester en zij 
maakten de achterstand helemaal 
goed. Helaas had ik twintig minu-
ten voor het einde weer een lastige 
situatie. Bij een snelle counter ging 
de spits van de thuisclub de zestien 
meter in. Er werd over en weer wat 
getrokken en geduwd en ineens 
stortte hij ter aarde. Toen ik floot 
dacht natuurlijk iedereen aan een 
strafschop maar ik was van mening 
dat hij veel te graag viel en gaf een 
vrije trap tegen wegens een schwal-
be. Eigenlijk moet je dan ook een 
gele kaart geven maar schijnbaar 
had ik toch nog wat twijfel want 
die gaf ik vreemd genoeg niet. Nu 
waren natuurlijk de rapen gaar bij 
de thuisploeg. Schijnbaar ben ik 
toch ook gewoon een mens want 
daarna zat ik niet meer lekker in de 
wedstrijd. Ik nam ook een aantal 
warrige beslissingen en had nog 
een vervelend incidentje met de 
trainer van de bezoekers. Op het 
moment dat ik een corner wilde 
laten nemen en al op de achterlijn 
stond riep hij, dat hij wilde wisse-
len. Voor iemand van mijn leeftijd 
is het een behoorlijk eind lopen van 
de achterlijn naar de dug-out. Toen 
ik bij hem aankwam, zei hij ineens, 
dat hij nog even wilde wachten. 
Dat vond ik natuurlijk niet leuk 
en ik zei, dat hij me niet voor gek 
moest zetten. Hij bekte mij toen af 
met de mededeling: “Jij mag hier 
van alles beslissen maar ik beslis 
wanneer ik wissel!” 
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Ovatie
Eigenlijk moet je boven zo’n 
opmerking staan, maar op zo’n 
moment ben ik gewoon een kin-
derachtig ventje. Zodra de corner 
genomen was kon de keeper van 
de bezoekers de bal bemachtigen 
en hij bracht de bal in het spel. Na 
wat heen en weer schoppen ging 
de bal bij de dug-out over de zijlijn. 
Natuurlijk riep hij direct dat hij nu 
wilde wisselen, maar ik riep naar 
de speler van de thuisclub die in 
moest gooien, dat hij door moest 
gaan. Daarna bleef de bal erg lang 
in het spel zodat de wissel maar 
niet plaats kon vinden. De trainer 
barstte bijna uit zijn vel van woede.
Eindelijk ging de bal achter en gaf 
ik het teken dat er gewisseld kon 
worden. Het thuispubliek vond het 
prachtig, maar de trainer en de 
hele bank ging provocerend staan 
klappen. Daar kon ik dan gelukkig 
weer wel boven staan en ik deed 
het af met de opmerking dat ik 
nog nooit een staande ovatie bij 
een wissel had gehad. Kortom de 
laatste twintig minuten waren niet 
om over naar huis te schrijven. Ik 
heb dan ook niet veel tijd bijge-
trokken maar dat vond men niet 
erg. Eigenlijk waren ze allebei blij 
met een puntje. Toch kreeg ik na 
afloop nog een aantal compliment-
jes maar zelf was ik absoluut niet 
tevreden. Ook in de bestuurskamer 
na afloop heerste een wat kunst-
matige vrolijkheid. Ik voelde dat 
men niet altijd even blij met me 
was geweest. Gelukkig moest ik 
nog een collega op gaan halen die 
was meegereden dus had ik een 
reden om snel weg te zijn. Daar bij 
de buurvereniging was het wel ge-
zellig in de bestuurkamer dus kon 
ik toch nog met een lekker gevoel 
terug naar Zeeland. 

Omleiding
De derde wedstrijd in september 
was er één in een ander district. 
Dat vind ik altijd wel leuk. Je komt 
dan tenminste nog eens ergens. 
Dit keer was het een ploeg onder 
de rook van Rotterdam zowel 
letterlijk als figuurlijk. Ze speelden 
tegen een ploeg uit het Westland. 
Het was die zaterdag onnatuurlijk 
warm. Er stond absoluut geen wind 
en toen ik het veld opliep leek het 
net of ik in een sauna stapte. Ik 
voorzag een zware middag. Dat 
gevoel werd al direct beantwoord 
toen de trainer van de bezoekers 
naar me toe kwam en zei, dat hij 
eigenlijk een verzoek had willen 
indienen om later te beginnen. De 
ploeg was erg laat aangekomen 
omdat men door de thuisspelende 
vereniging niet op de hoogte was 
gebracht dat er een wegafsluiting 
was. Toen ik zei, dat ze zelf toch 
ook op teletekst kunnen kijken, 
werd hij er niet vrolijker van. 
Bovendien stond het hele elftal 
om vijf over twee op het veld. Ik 
heb wel in klassen gefloten waar 
je rond dat tijdstip nog helemaal 
niemand zag. Hij zei, dat hij het 
ook aan de trainer van de thuisclub 
had gevraagd maar die wilde ook 
al niet meewerken. Kortom de 
toon was gezet. Natuurlijk haalden 
de bezoekers nog allerlei trucjes uit 
om maar vooral later te beginnen. 
Eerst kwamen ze met een speler 
op de proppen die met zijn pols 
in het gips zat en toch graag mee 
wilde doen. Men had het erg goed 
ingepakt dus ik had geen bezwaar. 
Toen verscheen de assistent van de 
bezoekers niet in mijn kleedlokaal. 
Hij kon mijn hokje zogenaamd niet 
vinden. Tenslotte verscheen de 
ploeg niet toen we al gereed ston-
den om het veld op te gaan.

Uitbarsting
Op dat moment was mijn geduld 
op (voor mijn doen was ik al erg 
geduldig) en ben ik maar eens even 
naar het kleedlokaal gedenderd. Ik 
heb daar duidelijk gemaakt dat ze 
nu echt moesten komen en als ze 
dat niet deden ik wel direct terug 
naar Zeeland zou rijden (allemaal 
bluf natuurlijk maar dat weten zij 
niet). Deze woede-uitbarsting hielp 
wel want ze draafden direct op. 
Maar zo’n voorbereiding wens je 
niemand toe. Bovendien begon de 
wedstrijd hectisch want na vijf mi-
nuten lag de bal al op de stip toen 
de rechtsbuiten van de thuisclub 
onderuit werd gegleden in de zes-
tien. Van de spelers kwam er nau-
welijks protest maar de trainer riep 
natuurlijk direct, dat ik mijn gram 
nog moest halen. Gelukkig werd 
het al snel weer gelijk en waren de 
ploegen daarna redelijk aan elkaar 
gewaagd. Aan de zijlijn bleven de 
beide trainers in een verbale strijd 
gewikkeld maar dat was gelukkig 
vooral tegen elkaar gericht. 

Schreeuwen
Ik moet wel eerlijk zeggen dat 
de trainer van de bezoekers in de 
tweede helft een sterke tactische 
wissel toepaste. Hierdoor kantelde 
de wedstrijd en wonnen ze nog 
met twee doelpunten verschil. 
Twintig minuten voor het einde 
was er overigens weer een inci-
dent. De speler met de ingepakte 
arm kwam het veld in. Prompt 
stond even later de trainer van de 
thuisclub naar mij te zwaaiden dat 
ik eens even moest komen. Ik had 
totaal niet in de gaten wat hij wilde 
dus bleef ik in de middencirkel 
staan en vroeg wat er was. Hij zei 
toen dat hij niet graag schreeuwde 
(vreemd, want hij deed niet an-
ders). Toen zei één van zijn eigen 
spelers, dat hij waarschijnlijk ging 
zeiken over die arm van de zojuist 
ingevallen speler. Dat was een 
nuttige tip dus liet ik de wedstrijd 
gewoon doorgaan. De stoom 
kwam ongeveer uit zijn oren maar 
hij ging de rest van de wedstrijd 
rustig zitten. Helaas moest ik tien 
minuten voor tijd nog een speler 
van de bezoekers met twee keer 
geel wegsturen. Vreemd genoeg 
gaf dat weinig emoties. Men blijft 
heftiger op flauwekul reageren 
dan op echt ernstige dingen. Na de 
wedstrijd veel complimenten van 
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de verliezers (dat is weer eens wat 
anders) en toch aanmerkelijk min-
der van de winnaars maar goed, 
het is toch nooit goed. 

Derby
De laatste zaterdag van september 
had ik een echte streekderby in het 
Dordtse. Met de bezoekers heb ik 
in het verleden wel eens vervelen-
de ervaringen gehad dus dat geeft 
altijd een stukje extra spanning.      
Bovendien is deze wedstrijd in 
het verleden al een aantal malen 
behoorlijk ontspoort omdat zowel 
de thuisploeg als de bezoekers een 
fanatieke aanhang hebben. Zoals 
gebruikelijk tegenwoordig was 
het heerlijk weer. Wel verliep de 
heenreis niet echt gladjes. Had ik 
de week er voor nog met een grote 
mond gezegd dat je je altijd voor 
moet bereiden op een reis; deze 
keer was ik de sigaar. Ik moest fl ink 
omrijden omdat er een autobaan 
wegens werkzaamheden herme-
tisch was afgesloten. Dat geeft 
altijd stress maar ik was er toch nog 
een uur van tevoren. De publieke 
belangstelling viel wat tegen maar 
dat is op zich ook niet erg want 
dan kunnen er niet zoveel moeilijk 
doen. En een paar honderd waren 

er nog wel. Meestal kun je de 
eerste minuten van een wedstrijd 
gebruiken om rustig in je ritme te 
komen maar dat was er deze keer 
niet bij. Binnen tien minuten had 
de thuisploeg twee keer gescoord 
en leek de wedstrijd eigenlijk al 
gelopen. Niets was minder waar. 

Sportief
Na een kwartier kopte een aanval-
ler van de bezoekers slap op de 
goal maar de keeper liet de bal los 
en zodoende rolde deze tergend 
langzaam over de lijn. In een 
ultieme poging de bal nog te halen 
pakte hij hem van achter de lijn en 
drukte het leer tegen zijn borst. Ik 
stond echter erg dichtbij en kon 
goed zien dat de bal volledig de 
doellijn gepasseerd was. Ik besloot 
dan ook een doelpunt toe te ken-
nen en liep snel naar de midden-
stip. Onderweg durfde ik niet om 
te kijken omdat ik een horde spe-
lers van de thuisploeg verwachtte. 
Maar er kwam helemaal niemand 
dus dat was wel heel netjes. Wel 
is het dan triest dat je later op de 
site van de thuisploeg leest dat sup-
porters van de bezoekers hadden 
gezegd dat hij echt niet zat en dat 
ze daarom niet begrepen dat de 

keeper en de spelers geen vurig 
protest hadden laten horen. Nee, 
natuurlijk deden ze dat niet omdat 
ze allemaal wisten dat ik gelijk 
had (heel erg soms heb ik dat). De 
keeper was zelfs zo sportief om in 
de rust te zeggen dat ik het goed 
gezien had. Kort na dit spannende 
moment maakten de bezoekers 
ook al weer gelijk en zodoende 
stond na twintig minuten de eind-
stand al op het bord. Toch bleef 
het een lastige wedstrijd waarbij 
vooral de thuisploeg verbaal ook 
behoorlijk aanwezig was. Gelukkig 
kon ik het bij twee gele kaarten 
houden maar achteraf waren dat 
er wel drie te weinig. Dat was ik 
dan weer wel eens met de site van 
de thuisploeg; ik was af en toe te 
coulant. Vervelend dat ik daar toch 
nooit van af kom. Je zou denken, 
dat het een keer over gaat, maar 
niks hoor; ik blijf soms te aardig 
terwijl ik in het dagelijks leven 
toch helemaal niet zo aardig ben. 
Misschien ben ik toch nog steeds 
teveel voetballer. 

Eens kijken of het me de volgende 
maand lukt strenger te zijn.    
 
Kees

Pupil van de week
Zaterdag 31 oktober 2009: Kloetinge - Nivo Sparta (3-0)

Finn Kribbe Leeftijd: 7 jaar, team: F7

Leider/trainer: Mischa Flore/Paul Platier en Robert Veldhuizen
Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Het lijkt me een goede club.
Wat vind je leuk aan de training? Dan heb ik het drukker als keeper.
Denk je later het 1e te halen? Ja natuurlijk.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee, eigenlijk nooit.
Welke hobby’s heb je nog meer? Tennis en muziek.
Op welke school zit je? Bisschop Ernst.
Wat wil je later worden? Prof keeper of formule 1 coureur.
Wat is je favoriete club? Manchester United.
Wie is je favoriete voetballer? Edwin van der Sar.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Wouter de Craene.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefst? Pizza.
Waaraan heb je een hekel? Ruzie.
Op welke positie speel je het liefst? Ik ben de keeper.
Wat kan je het beste bij voetballen? Ballen tegenhouden.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge
hebt meegemaakt? De overwinningen!
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 7-3. 
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Sponsor 
van de maand

door Adri de Bruine

Het gaat goed met de Sponsorstichting Vrienden van Kloetinge! 
Het aantal leden groeit nog steeds. Dat is een goede zaak; een 
sportvereniging zonder sponsoren is tegenwoordig een uitzonde-
ring. In elk nummer van ‘Op de Korrel’ wil de redactie een bedrijf, 
dat lid is van de SVVK aan u voorstellen. Voor het sponsorinterview 
in dit nummer hoefde ik niet ver weg; 1 minuut op de fiets naar 
Wilgenstraat 4, het kantoor van Pekaar & Partners Accountants en 
Belastingadviseurs. Daar had ik een gesprek met registeraccoun-
tant Peter Koeman, één van de ‘Partners’

Pekaar & partners
Maatschap
Pekaar & Partners is van oorsprong 
een Goes bedrijf; de heer Bleuzé 
begon zijn administratiekantoor 
aan de Vlasmarkt. In de jaren 
vijftig kwam de heer Pekaar senior 
erbij; hij nam in het begin van de 
zestiger jaren het kantoor over. 
Zijn zoon is nog steeds één van de 
vennoten; de andere twee zijn A. 
de Meulmeester en Peter Koeman. 
Samen vormen zij de centrale direc-
tie. De hoofdvestiging is in Goes en 
verder zijn er kantoren in Middel-
burg en Stellendam. De dagelijkse 
leiding van deze twee kantoren is 
in handen van de heer De Meul-
meester; het kantoor in Goes staat 
onder leiding van de heren Pekaar 

en Koeman. In totaal werken er 45 
mensen bij het bedrijf; 25 in Goes, 
12 in Middelburg en 8 in Stellen-
dam.

Auto’s
Het werkgebied van Pekaar & Part-
ners beperkt zich zeker niet tot de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilan-
den; ze hebben ook veel klanten 
in de omgeving van Rotterdam en 
de rest van Nederland. Peter: ”Een 
aantal jaren geleden waren wij 
duidelijk in beeld bij verschillende 
auto-importeurs. Wij gebruikten 
een automatiseringsprogramma, 
dat bijzonder goed geschikt was 
voor dit soort bedrijven. Inmiddels 
zijn er natuurlijk weer modernere Peter Koeman
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en betere programma’s ontwik-
keld, maar we hebben nog steeds 
een aantal garagebedrijven in heel 
het land als klant. Klanten zijn vaak 
trouw; zo lang je als accountant 
goed werk blijft leveren, lopen ze 
niet zomaar weg. Er is sprake van 
een vertrouwensrelatie en die ver-
breek je niet zo makkelijk.”

Uitbreiding
Het bedrijf is sinds begin van de 
zestiger jaren gevestigd aan de 
Wilgenstraat in Goes-Zuid. Het was 
toen nog een betrekkelijk klein 
gebouw, waar later een verdieping 
op gezet werd. Op een bepaald 
moment kwam een stuk grond van 
de buurman, de SNS-bank te koop. 
Pekaar & Partners pakte dit bui-
tenkansje met beide handen aan; 
daardoor kon er een nieuwe vleu-
gel aan het gebouw gezet worden; 
ook werd de entree vernieuwd. Op 
dit moment beschikt het bedrijf 
over een ruim en licht gebouw op 
een mooie plaats in Goes-Zuid.

Bedrijven
Het grootste deel van de klanten 
komt uit het midden- en kleinbe-
drijf, maar er zitten ook een aantal 
grotere bedrijven bij. Pekaar & 
Partners houdt zich voornamelijk 
bezig met het samenstellen en 
controleren van de jaarrekeningen, 
het verzorgen van de belastingaan-
gifte, het opzetten van financiële 
en personele administraties en het 
adviseren op financieel, bedrijfs-
economisch en juridisch gebied; dat 
laatste vooral met betrekking tot 
fiscale zaken. Bij het bespreken van 
de jaarrekeningen wordt uiteraard 
niet alleen gekeken naar het verle-
den, maar ook naar de toekomst 
en worden adviezen gegeven om 
de bedrijfsresultaten te verbete-
ren. De medewerkers bezoeken 
de klanten regelmatig, zodat ze 
het bedrijf goed kennen en op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden 
van de klant.

Advies
Advisering, ook op fiscaal gebied is 
dus een belangrijk onderdeel van 
het werk. In een aantal gevallen 
begeleiden ze de klant bij de gang 
naar de rechtbank en ze nemen 
daarin vrij vergaande standpunten 
in en met succes. Peter: “In 70 tot 
75% van deze zaken zijn we in het 
gelijk gesteld!” De gang naar de 

rechtbank maken ze zeker niet 
alleen met bedrijven; ook particu-
lieren kunnen als klant een beroep 
doen op de deskundigheid van de 
mensen van Pekaar & Partners. 
Peter vertelt over de grensarbei-
ders, die het slachtoffer waren van 
de verschillende belastingregels 
in het land waar ze wonen en het 
land waar ze werken. Deze mensen 
werd onrecht aangedaan en de 
rechter werd ingeschakeld en ook 
hier met succes. Het is dus duide-
lijk, dat ook particulieren terecht 
kunnen aan de Wilgenstraat voor 
adviezen op fiscaal gebied en 
desgewenst ook op het gebied van 
beleggingen. Niet dat de mensen 
van Pekaar & Partners het geld van 
de klant gaan beleggen, maar ze 
geven wel adviezen over de fiscale 
kant daarvan.

Crisis
De economische crisis betekent veel 
werk voor de mensen van Pekaar & 
Partners. Ze zien het als hun taak 
met de klanten mee te praten en 
te denken en ze te adviseren over 
de maatregelen waarmee ze de 
negatieve gevolgen van de crisis 
zoveel mogelijk kunnen beperken. 
Zo kunnen ze indien nodig helpen 
bij het aanvragen van kredieten; 
de banken vragen in deze omstan-
digheden meer en uitgebreidere 
informatie, die dan snel door de ac-
countant aangeleverd kan worden. 
Peter: ”Het voordeel is, dat wij met 
meerdere bedrijven in dezelfde 
branche te maken hebben, zodat 

we bepaalde trends in deze bran-
che kennen. Daarbij wordt uiter-
aard geen concurrentiegevoelige 
informatie verstrekt, maar het kan 
leiden tot een betere advisering en 
begeleiding.

Voetballen
Peter heeft zelf gevoetbald bij 
Waarde, maar al op 21-jarige 
leeftijd moest hij stoppen vanwege 
onwillige knieën. Daarna heeft hij 
nog een aantal jaren wat teams be-
geleid.. Hij vindt het spelletje nog 
steeds mooi en dat heeft mede 
geleid tot het besluit om Kloetinge 
te gaan sponsoren. Verder had hij 
regelmatig contact met een aantal 
leden van de SVVK. Bovendien is 
het goed om deel uit te maken van 
een netwerk met een flink aantal 
bedrijven. Ook vindt men Kloe-

tinge een aansprekende vereniging 
en voldoet deze vereniging aan het 
uitgangspunt voor sportsponsoring 
nl. dat personeelsleden of klanten 
bij de te sponsoren vereniging be-
trokken moeten zijn. Pekaar & Part-
ners is ook op een andere manier 
belangrijk voor de SVVK; een fisca-
list van het bedrijf, Marcel La Lau, 
heeft samen met het bestuur van 
de SVVK de onkostenvergoedingen 
van de selectiespelers bekeken en 
waardevolle adviezen gegeven.

Zaterdag
Hoewel Peter, zoals eerder ge-
zegd, voetbal een leuk spelletje 
vindt, ziet hij het eerste elftal van 

Het bedrijfsteam van Pekaar & Parten tijdens het SVVK toernooi



10  OP DE KORREL - december 2009 Engineering

Jaarverslag zaalvoetbal vv Kloetinge seizoen 2008- 2009
 
Het seizoen 2008-2009 is er voor de afdeling zaalvoetbal van  vv Kloetinge een geworden zonder 
kampioenschap, echter wel met één degradant.
We spelen alleen nog maar recreatief zaalvoetbal bij ZVV de Bevelanden.
Bas Dubbelman is bereid gevonden om de mooie nieuwe website van vv Kloetinge voor de zaalafde-
ling bij te houden onder het kopje Senioren. 
Verder kun je alles van de competitie e.d. ook nalezen op www.zvvdebevelanden.nl
 

Kloetinge niet zo vaak spelen. “Ik 
heb een grote tuin en daarin is 
veel werk, dat voornamelijk op 
zaterdag gedaan moet worden. 
Als het weer te slecht is om in de 
tuin te werken, dan is het meestal 
ook geen weer om langs een 
voetbalveld te staan.” Bovendien 
heeft hij als gemeenteraadslid van 
de gemeente Reimerswaal ook 
het nodige werk. Wel probeert hij 
zoveel mogelijk vergaderingen van 
de SVVK bij te wonen; het bedrijf 
heeft al enkele keren een presenta-
tie verzorgd, waarbij de nieuwste 
ontwikkelingen op fi scaal gebied 
aan de orde kwamen. Ook heeft 
het bedrijf dit jaar met een team 
deelgenomen aan het 1e SVVK 
Bedrijventoernooi. Dat was een erg 

geslaagd evenement en zeker voor 
herhaling vatbaar; ze willen zeker 
in het komende voorjaar weer van 
de partij zijn! 
Naast Kloetinge sponsort het 
bedrijf o.a. Krabbendijke, maar de 
maatschappelijke betrokkenheid 
gaat verder dan de sport. Zo spon-
sort het bedrijf ook ‘De Zeeuwse 
Witrik’ en muziekuitvoeringen.

Na het gesprek begeleidt Peter 
me naar de deur. Hij vertelt dat dit 
verplicht is; het is niet de bedoe-
ling, dat een bezoeker een kamer 
binnen zou kunnen gaan en infor-
matie zou kunnen bekijken. 

Hij hoeft niet ongerust te zijn.
Ik zou er toch niets van snappen! 

Enkele zakelijke gegevens:

Pekaar & Partners, accountants 
en belastingadviseurs.
Wilgenstraat 4
Postbus 98
4460 AB GOES
Tel. 0113-214310
www.pekaar.nl

 Eerder verschenen interview in deze jaargang:
Oktober 2009 Michel de Koeijer (Architectenbureau Roos & Ros)

Hierbij een overzicht
van de resultaten van de 
diverse teams:

Kloetinge/VKP
voor het eerst uitkomend in de 
1e klas
Is na 2 jaar te zijn gepromoveerd 
van de 3e naar de 1e klas, nu weer 
terug naar de 2e klas. Het was voor 
de spelers van Freek Mohlmann net 
een te hoog niveau.

Kloetinge/El Toro
uitkomend in de 1e klas
Speler/Leider: Marty Kooman.
Voor het 2e jaar uitkomend in 
de 1e klas hebben ze een prima 
seizoen gedraaid en zijn op een 
mooie 6e plaats geëindigd.

Kloetinge 3
uitkomend in de 3e klas
Speler/Leider: Ronald Krijger
Ze hebben een prima seizoen 
gedraaid en de 2e helft van het 
seizoen maar 1 x verloren.

Met 1 winstpartij meer waren ze 
gepromoveerd naar de 2e klas.
Volgend seizoen 2009-2010 worden 
ze gesponsord door Krijger Koerier 
Post vof.

Kloetinge 6
uitkomend in de 3e klas
Speler/Leider: voor 6 weken Ri-
cardo Esveld, daarna Jeffrey Brand.
Ze hebben een moeilijk seizoen 
gespeeld, na 6 weken stopte hun 
leider Ricardo Esveld er al weer 
mee. Maar gelukkig nam Jeffrey 
Brand het over.
Ze hadden bijna elke week een 
tekort aan spelers maar gelukkig 
hebben ze de competitie uitge-
speeld. Ze zijn op de laatste 
plaats geëindigd.

Het seizoen 2009-2010 
gaan we met 4 teams de 
competitie in. We kun-
nen Sporthal de Zwake 
in ‘s-Gravenpolder vanaf 
november weer gebruiken.

Verder wil ik iedereen bedanken 
die iets voor de zaalafdeling heeft 
gedaan en tot ziens in het seizoen 
2009-2010 in de zalen in Goes,
‘s-Gravenpolder en Kruiningen.

Ronald Krijger
Zaalsecretaris VV Kloetinge
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Mountainbaketocht

Seizoensafsluiting VVK

Film voor pupillen

Dick Bunt pupillentoernooi

Snertloop / Nieuwjaarsreptie

SVVK bedrijventoernooi

F en E zomerkampen

EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER 24, 28 tm 31 dec.

2 jan. 2010

21 mei. 2010

2-4 juli 2010

9 jan. 2010

28/29 mei. 2010

Mosselavond TGWA Jeugd-kerstzaalvoetbaltoernooi

9 jan. 2010

5 juni 2010

12 december

FOTO’S: ARJAN BOT



12  OP DE KORREL - december 2009 Engineering

Jaarverslag bestuur 2008-2009
Het seizoen 2008-2009 startte voor  vv Kloetinge met zeer slecht 
nieuws.
Het onverwachts overlijden van Robbert Aartsen betekende een 
grote schok binnen de vereniging, zo aan het begin van het sei-
zoen. Robbert, sportman in hart en nieren, was al geruime tijd uit 
de roulatie, maar niemand verwachtte dat dit zou gebeuren.
De vereniging kan met een goed gevoel terugkijken op het af-
scheid. Velen van onze club waren aanwezig om Robbert de laat-
ste eer te bewijzen. Wij zullen hem niet vergeten en zeker niet de 
successen die hij met de jeugd heeft behaald.

Vergaderingen
Tijdens de algemene ledenver-
gadering werden bestuursleden 
herkozen: Hannie Kloet en Antoine 
van Goethem. Van Quinten van 
de Linde (accommodatiezaken) 
en Rens Griep (TZ) werd afscheid 
genomen.
Voor het financiële overzicht 
verwijs ik naar het verslag van de 
kascommissie en de jaarstukken.
Daarnaast is het bestuur iedere 
maand in vergadering bijeen 
geweest. Ook hebben diverse ge-
sprekken plaatsgevonden met de 
Jeugecommissie, TGWA, alsmede 
met de SVVK en technische staf. 
Verder zijn bestuursleden van 
Kloetinge bij vergaderingen aan-
wezig geweest van o.a. KNVB, de 
scheidsrechtersvereniging en was 
het bestuur vertegenwoordigd op 
recepties van kampioenschappen 
en jubilea. 
Met de gemeente Goes is regelma-
tig overleg gepleegd omtrent het 
4e veld en de nieuw te bouwen 
kleedlokalen. Overleg met de Ver-
eniging Dorpsbelangen Kloetinge 
over de aan te leggen skatebaan/
voetbalkooi vindt nog steeds 
plaats, in samenwerking met de 
gemeente.

Resultaten
Het eerste elftal heeft goed 
meegedraaid in de 1e klasse. In de 
beker was de 1e selectie uiterst suc-
cesvol. De finale werd gehaald van 
de districtsbeker, echter deze werd 
met 1-0 verloren.
Het tweede elftal kon zich, zij het 
nipt, handhaven in de reserve 
hoofdklasse.
Kloetinge 3 handhaafde zich in 
de 2e klasse en Kloetinge 4 kon 
degradatie uit de 2e klasse niet 
voorkomen. Kloetinge 5 draaide 
een redelijk seizoen.
A1 moest een stapje terug naar de 

hoofdklasse, B1 en C1 handhaaf-
den zich keurig in de 3e divisie. 
Voor verdere details over de jeugd 
verwijs ik naar het verslag van de 
Jeugdcommissie.
Voor wat betreft het zaalvoetbal 
verwijs ik naar het verslag van deze 
afdeling.
We hebben een bijeenkomst gehad 
met het nieuwe Hoofd Jeugd 
Opleiding, John Ebert. Gezien de 
opkomst is het een succesvolle 
avond geweest.
Aan het eind van het seizoen 
namen we afscheid van Diederik 
Hiensch. Hij zocht een nieuwe uit-
daging en vond die in Terneuzen. 
Marcel Lourens gaat als trainer aan 
de slag bij Luctor.
Een nieuwe trainer voor het sei-
zoen 2009-2010 werd gevonden in 
de persoon van Cees Houtepen.

De accommodatie
Door overbelasting blijven de 
velden zeer slecht, door het nog 
steeds ontbreken van een 4e veld 
blijft het capaciteitsprobleem 
bestaan. De ‘zandvlakte’ is er nog 
steeds allerbelabberdst aan toe. 
Helaas heeft de aanleg van het 4e 
veld door allerlei omstandigheden 
vertraging opgelopen en konden 
we niet eerder dan tegen het einde 
van het seizoen op het nieuwe veld 
spelen. De uitvoerder (Traas en 
Ovaa) is hier debet aan.
Nieuwbouw van de kleedaccom-
modatie zal nog moeten worden 
gerealiseerd. We zullen zelf actie 
moeten ondernemen om deze 
plannen te bespoedigen. 
Er is een Bouwtechnische Commis-
sie in het leven geroepen. Afgelo-
pen maanden is er een toekomst-
visie Wesselopark neergelegd, niet 
alleen betreffende nieuwe kleed-
kamers, maar een totaalplaatje. 
Met de gemeente vindt regelmatig 
overleg plaats. Aan het begin van 

het seizoen werden de fracties 
uitgenodigd voor een presenta-
tie van de nieuwbouwplannen. 
Tekeningen zijn inmiddels gemaakt 
door Bouwbedrijf Van de Linde en 
architectenbureau Roos en Ros. 
In de sportnota van de gemeente 
zou e.e.a. gerealiseerd moeten zijn 
voor 2010, maar dat lijkt onhaal-
baar.
Het rookverbod heeft zijn intrede 
gedaan.

Informatief
De afwikkeling met de Belasting-
dienst van de afgelopen 7 jaren is 
rond. 
Het clubblad ‘Op de Korrel’ ver-
schijnt met regelmaat en wordt 
zowel door leden als sponsoren 
gewaardeerd. 
De website van de vereniging 
wordt veel bekeken. Een aantal 
enthousiastelingen heeft zich hier-
over ontfermd. 
The Green White Army heeft afge-
lopen seizoen de club ondersteund. 
Het bestuur had graag gezien dat 
TGWA wat meer activiteit kon 
ontplooien.
Het jaarlijks terugkerende jeugd-
kersttoernooi blijft een groot 
succes.
Aan het begin van het seizoen 
werd een wedstrijd Groot Goes – 
Feyenoord georganiseerd, hetgeen 
een succes was. De samenwerking 
met leden van andere verenigingen 
verliep hierbij prima.
In de winterstop is de eerste moun-
tainbiketocht gehouden. Een groot 
succes, mede dankzij het schit-
terende weer. Dit zal een jaarlijks 
terugkerende activiteit worden.
Adri de Bruine ontving de gouden 
waarderingsspeld van de KNVB.
Op Koninginnedag nam de 
vereniging deel met een kraam 
op het Marktveld. ’s Avonds zou 
het Koninginnebal in een grote 
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tent op het Wesselopark worden 
gehouden in samenwerking met de 
Oranjevereniging, echter door nare 
omstandigheden werd Koninginne-
dag na 12.00 uur afgeblazen.

SVVK
De samenwerking met de SVVK 
verloopt prima. Bestuursleden zijn 
druk doende met het werven van 
leden om de businessclub uit te 
breiden, hetgeen prima lukt.
De jaarlijkse presentatie-avond van 
de selectie werd gehouden bij Auto 
Van Strien te Goes en was een 
groot succes.
Een weekend naar het Sauerland 
(Willingen) in de winterstop voor 
de selectie en sponsoren bleek erg 
gezellig uit te pakken en is voor 
herhaling vatbaar
In maart werd een whiskyavond 
georganiseerd i.s.m. Barrique.
In mei werd op vrijdagavond het 
eerste Bedrijventoernooi gehou-

den. De inschrijving verliep zeer 
vlot. Binnen no time was het 
toernooi (24 teams) volgeboekt 
en kwam men op de wachtlijst te 
staan. Het werd een zeer gezellig 
toernooi dat ook voor herhaling 
vatbaar is.
Dankzij een aantal sponsoren heeft 
het sponsorhome een ware meta-
morfose ondergaan. Het oogt fris 
en modern en ziet er gelikt uit. De 
dames van de bediening (Dekker, 
Pijnenburg, Korstanje) vonden het 
na al die jaren tijd om te stoppen 
en namen afscheid.

Oud papier
Tot op heden verloopt het ophalen 
van het oud papier via de gemeen-
te goed. Echter nieuwe vrijwil-
ligers zijn nog steeds welkom. Het 
bedrag dat per jaar bijeen wordt 
gebracht is nog steeds van die 
omvang, dat we het niet moeten 
laten schieten.

Vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid is helaas nog 
steeds alleen een papieren versie. 

Conclusie
Het seizoen 2008-2009 was een 
moeilijk jaar. De financiën baren 
nog steeds zorgen.
Echter, het bestuur zal zich de 
komende jaren inzetten om uit het 
dal te klimmen. 
De realisatie van een nieuwe klee-
daccommodatie staat voor de deur 
en brengt het nodige werk mee. 
Het bestuur zal een beroep moeten 
doen op heel veel vrijwilligers om 
een en ander te kunnen realiseren. 
Als we met z’n allen de mouwen 
opstropen, moet dat zeker gaan 
lukken.

Kapelle, november 2009

Hannie Kloet, secretaris

Pupil van de week
Zaterdag 7 november 2009: Kloetinge - VVGZ (3-0)

Sam Reijnhoudt Leeftijd: 7 jaar, team: F6

Leider/trainer: Erik Hoondert en Jean-Piërre de Keijzer

Vragen
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik het leuk vind daar.
Wat vind je leuk aan de training? Oooh, eigenlijk alles.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer? Zwemmen, karten en eigenlijk snorkelen.
Op welke school zit je? Noorderlicht.
Wat wil je later worden? Miljonair voetballer.
Wat is je favoriete club? Ajax, nee toch Feyenoord.
Wie is je favoriete voetballer? Thijs Fermont.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Thijs Fermont.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefst? Friet.
Waaraan heb je een hekel?  Dat ik word gepest.
Op welke positie speel je het liefst? Verdedigen en aanvallen.
Wat kan je het beste bij voetballen? Bal afpakken.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge
hebt meegemaakt? Toen bij het toernooitje.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?  Dat weet ik niet.
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Startplaats: Wesselopark Kloetinge (0113-213173)

Informatie: www.vvkloetinge.nl

Inschrijving: vanaf 11:30 tot 13:30 in het clubgebouw

Kosten: 5 euro

Starttijd: tussen 12:00 en 13:30

Kleedruimte en douches aanwezig!

Na afl oop van de tochten
erwtensoep en verloting!  

Indien u  zelf geen MTB-fi ets heeft en toch mee wilt
doen, bel dan BEE-Bikes in Kapelle voor het huren
van een MTB-fi ets: 0113- 344445

Zaterdag 9 januari 2010
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Tweede mountainbiketocht
vv Kloetinge een variatie van verharde en onverharde paden 

door het natuurschoon van Zuid-Beveland
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MBK poster.indd   1 09-12-2009   11:10:13

We gaan weer van start!
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Zomaar een
 overpeinzing

De senaat (Lat.: senatus) was 
een college van 100 tot 900 
senatoren, die het staatshoofd 
assisteerden en welke uit seni-
oren, magistraten bestond, die 
vaak werden gekozen door de 
consuls, later door de cen-
sors. Het Latijnse woord voor 
Senaat, Senatus is afgeleid van 
senex dat senior betekent. Let-
terlijk betekent ‘senaat’ zoiets 
als ‘raad van ouderen’.

Democratie
Vroeger, heel vroeger, was men zo 
gek nog niet. Ook toen moest een 
land geregeerd worden, een stad 
of dorp bestuurd. Men had voor 
deze taak geen democratische mid-
delen, verkiezingen waren nog niet 
uitgevonden, de ‘massa’ had nog 
geen zeggenschap. Ook niet in het 
oude Griekenland waar weliswaar 
het woord ‘democratie’ vandaan 
komt, maar zeker niet de bestuurs-
vorm. Wat oud Griekenland onder 
democratie verstond was in feite 
een recht van een kleine groep 
mensen, niet gekozen door de 
meerderheid der inwoners.

Oudsten
Men had toendertijd een heel 
ander systeem, een systeem dat 
ook nu nog vorm heeft in vele 
Afrikaanse stammen: de Raad der 
Oudsten. De oudste inwoners van 
een stad (dorp, stam) kwamen 
eens in de zoveel tijd bij elkaar om 
de toestand van hun woonplaats 
te bespreken. Er werden door deze 
raad ook richtlijnen bepaald hoe 
met elkaar om te gaan, kortom 
de Raad der Oudsten regeerde de 
woonplaats. Bovendien sprak men 
ook recht. Niet volgens een vooraf 
goedgekeurd wetboek, maar heel 
eenvoudig volgens intuïtie.
Natuurlijk pleit ik er niet voor, om 
deze vorm van besturen terug te 
laten keren. Wat ik met boven-
staande wil beargumenteren is, dat 
het misschien niet zo’n slecht idee 
is om voor deze zaken die mensen 
uit te kiezen, die kunnen bogen 
op een leven vol ervaring, ouderen 
dus. Uiteraard wel te kiezen door 
de leden van de gemeenschap.

Afgeschreven
Er is op dit moment een beweging 
op gang gekomen, die zegt dat de 
ouderen langer zouden moeten 
doorwerken. En afgezien van de 
financiële beweegredenen, ben ik 
het wel eens met de gedachte, dat 
het zonde is dat mensen na hun 
65ste afgeschreven worden. Niet 
alleen economisch, maar zeker ook 
bestuurlijk.

Kijk maar eens naar de verschil-
lende bestuurslagen. In de Tweede 
Kamer wordt Bas van de Vlies 
(SGP) alom gewaardeerd voor zijn 
kennis van de Nederlandse poli-
tiek. Niet dat iedereen het met zijn 
standpunten eens is, wel met zijn 
kennis van zaken. De heer Van de 
Vlies is met 67 jaar nestor van de 
Tweede Kamer. De oudste dus.

Ook in de Goese politiek zitten 
nogal wat jongere mensen. Men-
sen in ieder geval, die nog volop 

deelnemen aan het economisch 
verkeer. 

Verspilling
Dat is zonde. Niet omdat jongere 
mensen niet capabel zouden zijn 
om een stad of land te besturen 
maar omdat deze mensen hetzij 
ontrrokken worden aan het eco-
nomisch bestel, wat uiteraard de 
belastingbetaler geld kost, hetzij 
naast hun baan of naast hun be-
drijf, een grote hoeveelheid werk 
moeten verzetten voor de gemeen-
schap. En dat terwijl er een grote 
groep mensen aan een zijlijn gezet 
wordt, die uitermate geschikt zou-
den zijn, juist voor dat werk.

Ga maar na: op z’n gunstigst wor-
den ouderen met 65 jaar (wordt 67 
jaar) gepensioneerd, terwijl er een 
levensverwachting is van 78 jaar 
(voor mannen) resp. 82 jaar (voor 
vrouwen). Met andere woorden, 
ruim 10 jaar staan de ouderen op 
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non-actief. Misschien dat men licha-
melijk niet meer bij machte is om 
werk te verzetten, geestelijk kan 
dat uiteraard bij de grote meerder-
heid nog wel.

Zou het dus niet veel handiger zijn, 
om het bestuur van land, stad of 
dorp in handen te leggen van een 
‘Raad der Oudsten’, niet zoals in 
het oude Rome maar heel een-
voudig, ouderen die zich verkies-
baar stellen om te participeren in 
gemeenteraad, provinciale staten 
of parlement. Dit kan uiteraard ge-
woon gebeuren via de bestaande 
politieke partijen. U ziet het grote 
voordeel: gepensioneerden heb-
ben de tijd om zich te verdiepen in 
diverse onderwerpen, veel meer 
dan mensen die nog deelnemen 
aan het economisch proces. 
En met de complexheid der te 
behandelen zaken (ook in de 
gemeentes) is het van belang, dat 
deze gemeentes bestuurd worden 
door mensen die van de hoed en 
de rand weten en alle tijd hebben 
om hierover kennis te vergaren.

Nog iets anders
Wat heeft dat alles nou met voet-
ballen te maken, zult u zeggen. 
Nou, niks, en ook alles.

Met het spelletje heeft deze over-
peinzing uiteraard niets van doen. 
Maar ook voetbalclubs worden 
bestuurd. Worden bestuurd door 
mensen “die het toch al zo druk 
hebben”. En ik ben de eerste die 
zal zeggen dat deze mensen heel 
goed werk afl everen. Maar het kan 
ook anders.

Kijk je naar het bestuur van vv 
Kloetinge, dan zie je bijna allemaal 
mensen, die het besturen van de 
vereniging doen naast de uitoe-
fening van hun beroep. En zijn 
ze 65.... dan stappen ze uit het 
bestuur.

Doodzonde!!! Een verlies van 
kundigheid dat een vereniging 
zich eigenlijk niet kan permitteren. 
Mensen met bestuurlijke kwalitei-
ten moet je als vereniging koeste-

ren. Juist als ze 65+ geworden zijn. 
Dan hebben ze immers des te meer 
tijd om aan hun bestuurlijke taak 
te besteden!

Zie dit artikel dus als een oproep. 
Een oproep aan alle stemgerech-
tigden van de vereniging om een 
enigszins gevorderde leeftijd niet 
als criterium te hanteren om niet 
op iemand te stemmen.
Een oproep ook aan al die 65+-ers, 
die lid zijn van de vereniging: 

Mensen, jullie kennis en 
inzet (en vooral tijd) wordt 
node gemist in de vereni-
ging. 

Worden er dus bestuursleden ge-
zocht, denk dan niet “daar ben ik 
te oud voor”. Ouder zijn is juist een 
voordeel.

Dat heb ik met dit artikel willen 
aantonen.

HAWA

Het team van de maand blijkt dit keer ook nog eens een kampioensteam te 
zijn. Op zaterdag 29 november werd door een overtuigende 8-1 overwinning 
op Dauwendaele F5 de titel binnengehaald.
Jongens, gefeliciteerd en op pagina 30 is er meer over jullie te lezen.

U kunt het clubblad ook digitaal terugvinden op www.vvkloetinge.nl
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Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2008-2009

Het is tijdens de algemene ledenvergadering een goede traditie om even terug te blikken op wat er 
het afgelopen seizoen allemaal is gebeurd binnen de jeugdafdeling.

Voordat het seizoen begint is de 
jeugdcommissie druk bezig om alle 
teams in te delen en te voorzien 
van leiders/trainers, het trainings-
schema wordt opgesteld zodat de 
40 teams (zowel senioren als junio-
ren) kunnen trainen en daarnaast 
moet het materiaal weer in orde 
zijn om er een heel seizoen tegen-
aan te kunnen.
Net als elk seizoen is het een hele 
toer om alle teams te voorzien van 
leiders en trainers. In de loop van 
het seizoen zijn we er gelukkig 
weer in geslaagd om alle teams 
bezet te krijgen, al dan niet met 
hulp van een aantal ouders en 
jeugdcommissieleden.

Beleid- en opleidingsplan
De jeugdcommissie kwam elke 
maand bijeen om alles in de 
jeugdafdeling in goede banen te 
leiden. Gedurende het seizoen 
2007-2008 is het Jeugd Beleid en 
Opleidingsplan geactualiseerd. 
Hierin is verwoord welke richting 
we de komende jaren uit willen 
met de jeugd. Dit seizoen zijn 2 
sponsoren bereid gevonden de 
komende 3 jaar de jeugdafdeling 
financieel te ondersteunen. Een 
onderdeel van de overeenkomst 
was om de trainers/leiders te 
voorzien van een coachjas. Hier-
door ontstaat er een uniforme en 
professionele uitstraling voor het 
technisch kader voor de jeugdafde-
ling. Mede door deze ondersteu-
ning is het afgelopen seizoen een 
Hoofd Jeugd Opleiding aangesteld 
in de persoon van John Ebert. Hij 
stuurt de trainers aan en voorziet 
hen van oefenstof, organiseert 
daarnaast voetbalmiddagen voor 
de pupillen en een cursus voor de 
pupillentrainers.  

Kleding
De verkoop van kleding wordt 
sinds het afgelopen seizoen 
centraal geregeld via de jeugdcom-
missie. André Lockefeir regelt alle 
verkoop van kleding en beheert 
verder de kleding die eigendom is 
van de vereniging. Mede hierdoor 
lopen alle teams van de jeugd nu 
in de voorgeschreven tenues. Alle 

voetbalkleding wordt nu via VVK 
besteld en daardoor krijgt de club 
een percentage van de opbrengst, 
welke bestemd is voor de jeugdaf-
deling. 

Digitale nieuwsbrief
Sinds vorig jaar is de digitale 
nieuwsbrief ook anders van opzet 
geworden. We proberen hier-
mee naast het programma van 
de komende week de trainers/
leiders van informatie te voorzien 
zoals o.a. een activiteitenkalender, 
besluiten van de jeugdcommissie, 
mededelingen van de KNVB.
 
Activiteiten
Er waren ook dit jaar weer win-
naars en verliezers, een aantal 
teams werd kampioen en sommige 
teams moesten in het nieuwe sei-
zoen een stapje terug doen.

Naast het voetballen is het ook 
belangrijk om nevenactiviteiten te 
organiseren voor de leden. Voor 
de allerkleinsten kwam Sint en zijn 
Pieten op bezoek. Het werd een 
gezellig feest. In januari zijn de 
ministars, E en F pupillen naar de 
film geweest in Goes. 

Zaalvoetbal
Het Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
werd weer georganiseerd door de 
gezamenlijke Goese verenigingen 

tijdens de Kerstvakantie. Ook hier-
aan heeft de jeugdcommissie een 
stevige bijdrage geleverd. Dit is een 
fantastisch evenement wat al voor 
het 37e jaar werd georganiseerd. 
Gedurende twee weken wordt er 
door ca. 1200 jongens en meisjes in 
de zaal gevoetbald.

Dick Bunt toernooi
Eind mei werd het jaarlijkse Dick 
Bunt pupillentoernooi gehouden. 
Er was een ruime bezetting en 
door de vele sponsors was er voor 
elk team een beker en een vaantje. 
De prijsuitreiking werd verzorgd 
door Patrick Bunt. 

Afsluiting
Aan het eind van het seizoen was 
er de afsluiting van het seizoen 
met een onderling toernooi en 
oudervoetbal. Tot slot waren er 

de zomerkampen voor de diverse 
teams, welke dit jaar met mooi 
weer konden worden gehouden.
De jeugdcommissie wil iedereen, 
die zich op welke manier dan ook 
voor de jeugd van vv Kloetinge 
heeft ingezet, bedanken. We 
hopen dat we ook dit jaar op jullie 
inzet kunnen rekenen

Namens de jeugdcommissie van de  
vv Kloetinge,
Antoine van Goethem

Standvoetbal tijdens het D-kamp
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Vroeg in de avond staat de rode loper al vol met gasten

Charlie Hair verzorgde de opmaak

‘Chippendale’ Jaap Esser met zijn Lieneke

MODESHOW
bij Sjaak van Zee Herenmode
Woensdagavond 18 november jl. was het een gezellige drukte bij
Sjaak van Zee Herenmode die in samenwerking met Charlie Hair Goes 
een presentatie gaf. Al vroeg in de avond was de zaak bomvol.

Show
Nadat Jessica van Zee en Jeroen 
van Gastel als gastvrouw en 
gastheer beiden de gasten had-
den verwelkomd en een kop koffie 
hadden aangeboden werd de 
modeshow in de moderne en goed 
ogende winkel gestart.
Terwijl de ‘voetbalvrouwen’ door 

de medewerksters van Charlie Hair 
werden opgemaakt en gekapt, 
wachtte de catwalk op de eerste 
stappen van de ‘voetbalmannen’.
Het is prachtig om te zien hoe jon-
gemannen, die we gewoonlijk ken-
nen in een voetbaltenue, bezweet, 
onder de modder en de blauwe 
plekken, als ware dressmen over 
de catwalk lopen en een mooie col-

lectie kleding tonen.
Ook de mannen waren eigentijds 
en vlot gekapt en gestyled by Char-
lie’s angels.

Tijdens de pauze werden de gas-
ten voorzien van een drankje en 
mooie, lekkere hapjes, verzorgd 
door dames van Restaurant Het 
Elfde Gebod, ook SVVK lid, nl. 
Petra en Bob den Engelsman.

Bloot
Na de pauze betradt een aantal 
heren van de vv Kloetinge selectie 
weer de catwalk, nu in vrijetijdskle-
ding.
Het einde van de show was een 
echte Chippendales-vertoning, wel-
iswaar in pantalon maar wel met 
ontbloot bovenlijf. Een daverend 
succes,……… volgens de aanwezige 
dames. 

SJAAK VAN ZEE
H E R E N M O D E
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Jessica van Zee presenteerde dit 
alles gemakkelijk en professioneel 
op opgewekte wijze.
Na de modeshow konden de 
aanwezige SVVK leden netwerken 
onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Jaloers
Deze avond toonde een mooi stuk 
samenwerking tussen 3 SVVK leden 
en de massaal aanwezige overige 
leden.
Dat is de toegevoegde waarde van 
een Businessclub als de Stichting 
Vrienden Van Kloetinge.

Zaterdagmiddag, na de gewon-
nen bekerwedstrijd Kloetinge 1 – 
Zaamslag 1 hebben de aanwezigen 
in het sponsorhome de foto’s van de modeshow kunnen bekijken op 2 breedbeeldschermen. Sommige spelers 
verbaasden zich over hun collega’s die als dressmen zó goed voor de dag waren gekomen en waren misschien 
wel een beetje jaloers dat zij dit evenement hebben gemist.
Volgende gelegenheid aangrijpen boys.
 Tekst en foto’s: AvB.

De gastvrouw en heren van deze avond:  Jessica met haar Raymond en Jeroen

Mark Schuit gaat voor sportief Rob Schalkoort showt een casual ensemble

Opknapbeurt
De massage/verzorgingsruimte onder de tribune was toe aan 
een opknapbeurt.
De vloer was versleten en de luxaflex was ‘op’.
Inmiddels ligt er een schitterende nieuwe vloer in en zoals 
iedereen heeft kunnen zien hangt er prachtige luxaflex met 
het Kloetinge logo voor het raam.

Dit alles is bewerkstelligd door de Fa. Schuit en Zn. 
Voor complete woninginrichting moet u aan de Papeweg 74 
te Wolphaartsdijk zijn. 

We bedanken de ouders van Mark (speler van de 1e selectie) 
van harte voor deze metamorfose!!
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Record
Het nieuwe gebouw gaat veel geld 
kosten; geld dat de vereniging niet 
zomaar op de plank heeft liggen! 
Er zullen in het komende jaar al-
lerlei acties gehouden moeten wor-
den om geld bij elkaar te halen. De 
vereniging moet een fl ink bedrag 
op tafel leggen. Het zou erg prettig 
zijn als de hele vereniging daaraan 
mee zou werken; het worden ook 
nieuwe kleedlokalen voor de hele 
vereniging.Ook in het vorige sei-
zoen zijn al allerlei acties gehouden 
om geld voor de nieuwbouw bin-
nen te halen, maar dat is nog lang 
niet genoeg!
We kunnen op 2 januari met z’n 
allen zorgen voor een fl inke duw in 
de goede richting. Het zou prachtig 
zijn om een recordbedrag bij elkaar 

te lopen voor de nieuwbouw en 
daardoor de thermometer met de 
resultaten fl ink te laten stijgen.

En dat moet kunnen!
Als iedereen meeloopt is dat niet 
alleen erg gezellig, maar ook goed 
voor de opbrengst. En als iedereen 
zorgt voor een record aantal spon-
soren, wordt het nog beter. Ook de 
sponsorstichting SVVK is van plan 
om met zoveel mogelijk mensen 
mee te lopen. Het moet dus lukken 
om een fl ink bedrag bij elkaar te 
lopen!

Doe dus mee; zoek sponsoren en 
loop op 2 januari mee! 
Je hoeft echt geen vol uur te lopen; 
als je erg moe bent, mag je stop-
pen!

Zoek zoveel mogelijk sponso-
ren.
Als we dan volgend jaar weer 
een snertloop hebben en je 
kunt je omkleden in mooie, 
moderne kleedlokalen, dan kun 
je zeggen: “Daar heb ik ook aan 
meegeholpen!”

Dus tot ziens op 2 januari!

WE GAAN
VOOR EEN
RECORD!

SNERTLOOP
2009Het gaat dan toch gebeuren!

Bij de vorige Snertloop werd door een aantal bouw-
vakkers symbolisch een begin gemaakt met de sloop 
van de oude kleedlokalen als aanzet tot de bouw van 
de nieuwe kleedaccommodatie. Als het een beetje 
meezit wordt 2010 het jaar van de nieuwbouw! De 
planning is, dat er in het voorjaar begonnen zal wor-
den met de bouw. Eindelijk kunnen de spelers en de 
gasten zich omkleden en douchen in moderne kleedlo-
kalen in plaats van in oude kleedhokken. Nu schamen 
we ons als we hierin gasten moeten ontvangen.
Maar dat gaat veranderen!
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JEUGDOPLEIDING
JOHN EBERT

door Bettie Hollestelle (foto Arjan Bot)

Met ruim dertig jaar ervaring als (jeugd)trainer kun je hem op dat gebied maar weinig meer vertellen. 
Logisch dus dat het bestuur van Kloetinge juist John Ebert (1958) als Hoofd Jeugdopleiding (HJO) heeft 
aangesteld. Doel van het HJO: “Het stroomlijnen van de jeugdopleidingen van vv Kloetinge en de jeugd 
naar een hoger niveau tillen. Dit natuurlijk in samenwerking met de
coördinatoren, trainers, leiders en het jeugdbestuur.” Een unieke kans, vindt hij zelf. En een behoorlijke 
klus ook, lijkt ons. Want krijg al die vrijwillige
neuzen maar eens dezelfde kant op. John is echter vol goede moed.
“Er is meer dan voldoende kwaliteit binnen de vereniging, dus de basis is er.”

Minder hokjes en meer kwaliteit

Kloetinge heeft een rijke geschiede 
nis, ook wat de jeugd betreft. 
Op de Bevelanden is er geen club 
met zó veel jeugd als Kloetinge. 
Zo zijn er ook dit seizoen wel tien 
F teams en zeven E teams. Maar 
liefst 6 A-junioren zijn vorig jaar 
doorgestroomd naar de eerste 
selectie. John: “Dat is echt super. 
Het is belangrijk om eigen mensen 
te hebben die dat niveau aan kun-
nen. Dat is goed voor de vereniging 
en het biedt de jeugd perspectief. 
Verder is het natuurlijk ook gewoon 
ontzettend leuk als je naar je eigen 

kinderen in het eerste kunt gaan 
kijken.”
 
Lief
Dat er zoveel A-junioren doorstro-
men, komt doordat er bovenin al 
veel langer meer aandacht aan de 
kwaliteit wordt besteed. “Bovenin 
hebben we wat dat betreft al een 
goede basis. Het zou mooi zijn 
als alles wat daaronder zit ook zo 
goed gaat worden. Als er daardoor 
elk jaar minimaal 2 of 3 spelers 
door kunnen stromen, ben ik meer 
dan tevreden.” Maar dat zal niet 

vanzelf gaan. Om dat structureel 
te bereiken zal er het een en ander 
moeten veranderen, legt John uit. 
“Kloetinge wil verzorgd voetbal 
spelen; het is mooi, attractief en 
aanvallend. Maar Kloetinge is ook 
wel erg lief. Een tegenstander van 
minder niveau grijpt soms naar 
andere middelen en dan heeft Kloe-
tinge moeite om over te schakelen. 
Laten ze de kaas van hun brood 
eten. Maar soms moet je gewoon je 
mouwen opstropen. Dan mag het 
best wat steviger, wat feller. Zonder 
de fatsoensnormen uit het oog te 
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verliezen, uiteraard. Kijk, als het 
mooi en lief kan is dat prima, maar 
dan moet je technisch ook zó goed 
zijn dat dat voldoende rendement 
geeft. En daar heb je een bredere 
basis voor nodig dan we nu heb-
ben.”

Hoe Kloetinge dat hogere niveau 
moet gaan bereiken is vastgelegd 
in het Beleidsondersteuningsplan 
(BOP) en het Jeugdopleidingsplan 
(JOP), die in september vorig jaar 
tijdens de Kick Off aan trainers en 
leiders werden gepresenteerd. In 
het BOP, opgesteld door oud-trainer 
Kees Zwamborn, zijn de doelstel-
lingen per jeugdcategorie vastge-
legd. John: “Wat kun je op welke 
leeftijd van de jeugd verwachten, 
wat kunnen ze lichamelijk aan, wat 
gaan ze in deze categorie leren. Het 
JOP is een praktische handleiding 
om de doelstellingen uit het BOP te 
bereiken. Daarin staan bijvoorbeeld 
het aantal trainingen per week en 
de taakomschrijving voor trainers/
leiders. Ook staat er in vermeld wat 
er in de wedstrijden van de verschil-
lende posities in het veld wordt 
verwacht.”

Spelervolgsysteem
Het is de bedoeling dat trainers en 
leiders dit seizoen nog aan de slag 
gaan met een spelervolgsysteem. 
“Met behulp van richtlijnen uit 
het JOP kunnen ze de kwaliteiten 
van de spelers beter beoordelen. 
Dan heb je het sneller door als 
een rechtsback vooral goed is bij 

eigen balbezit, maar veel minder 
bij balbezit van de tegenpartij. 
Dan kun je overwegen hem een 
andere positie te geven, maar je 
kunt hem er ook op gaan trainen. 
Hoe jonger ze leren na te denken 
over hoe ze kunnen handelen bij 
bepaalde situaties, hoe beter ze 
dat kunnen perfectioneren en hoe 
meer profijt ze daar later van heb-
ben.” Het spelervolgsysteem zal ook 
een objectief hulpmiddel zijn voor 
de selecties. “Iedereen heeft een 
mening over het selecteren. Wat de 
selectiecommissie belangrijk vindt, 
vindt de ouder weer niet belangrijk 
en omgekeerd. Maar we gaan zeer 
weloverwogen en zorgvuldig te 

werk en dat zal met het spelervolg-
systeem nog beter gaan.”

Er is een speciale cursus voor trai-
ners, leiders en verder iedereen die 
interesse heeft of zich verder wil 
ontwikkelen. “Dat is uiteraard op 
vrijwillige basis, maar we vinden het 
wel belangrijk dat zo veel mogelijk 
mensen dat doen,” stelt John. De 
cursus bestaat uit een theorieavond, 
waarbij ervaringen en feedback uit-
gewisseld worden en uit een aantal 
praktijkavonden, waar ook jeugd-
spelers zelf aan meewerken. “Het 
doel van de trainer is zijn spelers 
beter te maken. Ons doel is de trai-
ner nog beter te maken, waardoor 
de spelers op hun beurt ook weer 
beter worden.” Ebert hoopt dat de 
deelnemers op een positieve manier 
kritischer naar hun eigen handelen 
gaan kijken. “Is het de schuld van de 
jongens als een oefening niet goed 
loopt of ligt het aan de training?” 
Voorbeeldtrainingen
Inmiddels staan er op de website 
ongeveer 200 uitgewerkte voor-
beeldtrainingen, gerubriceerd per 
technisch onderdeel, zoals dribbelen 
of drijven. Van daaruit komt er in de 
toekomst wellicht ook een trainings-
boekje per jeugdcategorie. Verder 
is John Ebert ook beschikbaar voor 
trainingsadvies. “Dat kan gaan om 
heel simpele tips, bijvoorbeeld hoe 
je een training vloeiend kunt laten 
verlopen. Dat de ene oefening in 
de andere overgaat zonder dat de 
spelers zich staan te vervelen omdat 
de trainer eerst nog de pionnetjes 
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neer moet zetten.” Verder vinden 
er maandelijks gesprekken met 
trainers en leiders plaats.

Het klinkt allemaal erg serieus en 
ambitieus, beaamt John, maar het 
is ook gewoon leuk om je verder 
te ontwikkelen, of je nu trainer of 
speler bent. “We willen de jeugd 
de beste mogelijkheden bieden om 
zich als voetballer te ontplooien, 
ieder op zijn eigen niveau. Daar-
naast zijn sfeer en gezelligheid ook 
ontzettend belangrijk en orga-
niseert de vereniging buiten het 
voetbal ook een heleboel andere 
leuke activiteiten, zoals het jaar-
lijkse jeugdkamp, bezoeken aan 
wedstrijden en filmvoorstellingen. 
Afgelopen seizoen hadden we ook 

voetbalmiddagen voor de jeugd 
met oefeningen, partijtjes, een 
penalty bokaal en zelfs een door 

de ouders gesponsorde pannen-
koekmaaltijd. Spelplezier, kwaliteit, 
gezelligheid en eruit halen wat er 
in zit. Samen. Met z’n allen. Dat is 
het ‘Kloetinge-gevoel’ dat we willen 
houden en dat we uit willen blijven 
dragen. Normen en waarden zijn 
daarbij ook heel belangrijk. “Kloe-
tinge heeft ook wat sportiviteit 
en mentaliteit betreft een goede 
naam. Geen gescheld, geen middel-
vingers, respect voor scheidsrechter, 
de tegenstander en voor elkaar. De 
leiding en de ouders hebben hierbij 
een voorbeeldfunctie.”

Hokjesgeest
Het ‘met z’n allen’ staat centraal bij 
John Ebert. Het hoofd jeugdoplei-
ding is geen tiran die vanaf de zijlijn 
bevelen staat te schreeuwen. In-
tegendeel. “Ik wil juist heel graag ie-
dereen erbij betrekken, want ieder-
een kan van elkaar leren. Ikzelf net 
zo goed. Ik zie het als mijn taak het 
beste uit iedereen boven te halen 
en daar één geheel van te maken. 
Kijk, de ene trainer is op mentaal 
gebied heel goed, de andere juist 
op het technische vlak, de volgende 
was vroeger zelf een echte bikke-
laar. De kunst is om die eigenschap-
pen met elkaar te combineren, om 
die mensen bij elkaar te brengen 
in bijvoorbeeld een gezamenlijke 
training. Trainers, spelers, iedereen 
leert daar van. Maar dan moet je 
dus wel verder kijken dan je eigen 
elftalletje groot is en moet je af van 
die hokjesgeest. Dat soort dingen 

probeer ik dan als tussenpersoon te 
bewerkstelligen.” 
Dat gaat het best op een onge-
dwongen manier, vindt hij. “In het 
begin ondervond ik soms weer-
stand. Dat snap ik ook best. Zo van 
‘ik kom hier speciaal een uur eerder 
voor uit m’n werk, ik sta hier ont-
zettend m’n best te doen en dan 
kom jij me vertellen dat het anders 
moet’. Gelukkig gaat het nu beter. 
Inmiddels heb ik zo veel contac-
ten op het veld gelegd en zoveel 
trainers en leiders leren kennen, dat 
het hopelijk iedereen nu wel duide-
lijk is dat ik niet mijn eigen mening 
of zin probeer door te drijven. Mijn 
inbreng is niet bedoeld als kritiek en 
het gaat me juist om het twéérich-
tingsverkeer.”

Een jaar is John Ebert nu HJO en 
hij vindt het nóg leuker dan hij had 
verwacht. In de ruim dertig jaar die 
hij als jeugd- en seniorentrainer bij 
een groot aantal verschillende clubs 
doorbracht, zette hij alles opzij 
voor het voetbal. “Ik ging nooit een 
weekend weg, nooit naar een feest, 
want er moest gevoetbald worden. 
Aan deze functie ben ik net zoveel 
tijd kwijt, maar nu kan ik het zelf in-
delen. Die vrijheid heb je als trainer 
niet. Bovendien geeft het werken 
met de jeugd me veel meer voldoe-
ning. Ik heb dit jaar dingen gedaan 
waarvan ik tien jaar geleden niet 
geloofd zou hebben dat ik ze zou 
gaan doen. En dan zo’n voetbalmid-
dag met tachtig enthousiaste F-tjes 
en twintig trainers en leiders; als je 
dan de volgende dag op het veld 
hoort hoe geslaagd het was en hoe 
leuk iedereen het vond… Dat geeft 
een grote kick.”
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Zoals u op pagina 20 reeds heeft kunnen lezen organiseert de supportersclub in 2010
weer de traditionele ‘The Green White Army Snertloop’ voor alle leden van
de vv Kloetinge. Hier wat meer gegevens omtrent deze sponsorloop. 

Aanvang is 13.30 uur.

Het is de bedoeling dat de lopers zoveel mogelijk mensen vinden die als hun persoonlijke spon-
sor willen optreden en daar een bepaald vast bedrag voor over hebben (dus niet per rondje of 
per kilometer). De deelnemers moeten 1 uur lang lopen.

Ook deze keer is het weer aantrekkelijk om met zo veel mogelijk mensen van je team mee te 
lopen. Wanneer er met een minimaal aantal lopers van 5 personen een minimaal bedrag van 40 
euro opgehaald wordt, krijgt je team van het bedrag dat bijeen gelopen wordt direct na afl oop 
van de sponsorloop 25% terug. Dit bedrag mag naar eigen inzicht (in overleg met de leider en/of 
trainer) door jullie team besteedt worden. Dat is dus een extra reden om mee te lopen en zo veel 
mogelijk sponsors te zoeken. Voor de deelnemer die het grootste bedrag ophaalt is er een leuke 
prijs!

Lever de sponsorlijst samen met het geld op 2 januari, voor het begin van de sponsorloop, in bij 
je leider of trainer. Zij dragen dit in de kantine over aan de leden van TGWA. Als je lijst vol is en er 
zijn nog mensen die je willen steunen, vraag dan gerust om een nieuwe lijst.
Van de opbrengst van de sponsorloop wordt een deel gereserveerd voor de diverse jeugdkam-
pen en een deel wordt gebruikt voor de nieuwbouw van de kleedaccommodatie.

Na afl oop is er weer gratis erwtensoep
of warme chocolademelk.

Aansluitend nieuwjaarsreceptie!

ZATERDAG 2 JAN 2010

THE GREEN WHITE ARMY SNERTLOOP
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Herfst
De herfst heeft altijd iets triests vind ik. Nu moet u niet direct 
schrikken dat ik depressief ben of zo, maar het geeft een wat 
melancholisch gevoel. De zomer is voorbij en het echt mooie weer 
kun je toch een aantal maanden op je buik schrijven als die daar 
tenminste groot genoeg voor is. Nu hield de zomer dit jaar lang 
stand en bleef het eigenlijk lang lekker weer. 

DE COLUMN VIII
 VAN KEES 

Kansloos
Zo ook op de woensdagavond dat 
ik de halfjaarlijkse shuttle run test 
en de spelregeltoets moest doen. 
Dat is wel een nadeel van redelijk 
hoog fluiten; je moet twee keer 
per seizoen opdraven. Traditiege-
trouw neem ik de dag van de test 
altijd vrij. Ik kan me dan tenmin-
ste in alle rust voorbereiden en 
ongerust maken. Nu kwam er deze 
woensdagmiddag nog een extra 
factor bij want het slechtste rap-
port sinds mensenheugenis viel op 
de mat. Ik had er de laatste zater-
dag van september schijnbaar hele-
maal niets van gebakken. Dit druist 
overigens 100% tegen mijn gevoel 
in, maar ja, helemaal objectief ben 
ik natuurlijk niet en bovendien 
helpt het niet. Nu kun je natuurlijk 
nog wel protest aantekenen maar 
dat is bij voorbaat al een kansloze 
missie. Het standaard antwoord 
is: “Sorry, maar op gevoel baseren 
we geen cijfers en wij waren er 
nu eenmaal niet bij!” Maar een 
dergelijk rapport geeft wel een 
enorme stimulans om te laten zien 
dat ik weliswaar in de herfst van 
mijn loopbaan zit maar nog niet 
versleten ben. Ik liep die avond dan 
ook negen treden terwijl ik volgens 
dat rapport geen conditie had en 
haalde een tien voor mijn spelre-
geltoets (wat de laatste tien jaar 
ook niet is voorgekomen) terwijl ik 
volgens het rapport ook de regels 
niet goed kende. Overigens ook 
hulde aan de KNVB aangezien het 
deze keer echte praktijkvragen wa-
ren. Dat mag ook wel eens gezegd 
worden. Kortom, ik mag weer een 
half jaar en heb toch een beetje 
mijn gram gehaald. 
De avond erna kregen we van de 
KNVB nog een interessante uitleg 

over allerlei scheidsrechterszaken 
en werden we bovendien weer he-
lemaal bijgepraat over de spelregel 
wijzigingen wat ik natuurlijk niet 
echt nodig had gezien de voor-
gaande avond…….. Na deze avond 
besloot ik toch nog maar eens een 
keer de pen te pakken en protest 
aan te tekenen tegen het rapport. 
Tegen beter weten in, maar onze 
familie kan nu eenmaal niet tegen 
onrecht. Sommige families hebben 
geld; nou wij kunnen niet tegen 
onrecht. Het antwoord van de 
wijze heren was geheel volgens 
verwachting dus dat hebben we 
ook weer gehad. Schaf wat mij be-
treft die beroepsmogelijkheid maar 
af want met dit rapportensysteem 
is het een kansloze missie. 

Kaarten
De eerste zaterdag van oktober 
stond ik toch met gemengde 
gevoelens op het veld. Terwijl de 
eerste herfststorm zich aandiende, 
stormde het ook een beetje in mijn 
hoofd. Een dergelijk slecht cijfer 
komt dubbel en dwars aan als je 
het helemaal niet verwacht. Aan 
de andere kant geeft het ook een 
stuk rust want je seizoen is naar 
de knoppen dus daar hoef je je 
geen zorgen meer om te maken. 
Ik mocht dit keer in de provincie 
blijven. Het was ook nog eens een 
wedstrijd tussen twee Zeeuwse 
teams dus er was niemand die ver 
hoefde te reizen. Ik was toch best 
wel gespannen, want zou ik bin-
nen een week toch weer geleerd 
hebben te fluiten? Gelukkig begon 
de wedstrijd erg rustig en hoefde 
ik het eerste half uur nauwelijks op 
te treden. Beide ploegen hadden 
een keer gescoord en meer viel er 
niet te melden. Net na het half uur 

gebeurde er dan toch iets wat de 
wedstrijd blijvend zou beïnvloeden. 
Nadat de spits van de thuisploeg 
de keeper van de bezoekers had 
omspeeld schoot hij de bal hard 
op de goal. Op de lijn stond echter 
een verdediger, die, zo hoorde 
ik later, in de jeugd nog keeper 
was geweest en die plotseling een 
enorme drang kreeg om zijn oude 
hobby weer op te pakken. Met een 
prachtige safe stompte hij de bal 
over de goal. Hier stond maar één 
straf op: een penalty en een rode 
kaart. Hoewel hij nog een zwak 
protest liet horen in de trend van 
“Ik beschermde mijn gezicht!” ging 
hij zonder veel problemen weg. 
Helaas is zoiets voor de wedstrijd 
natuurlijk dodelijk. De penalty 
werd benut en nog voor de rust 
scoorde de thuisploeg ook hun 
derde treffer. Op die kaart na 
was het een erg rustige wedstrijd 
maar dat werd snel anders toen de 
bezoekers met zijn tienen kort na 
rust de aansluitingstreffer maak-
ten. Toen moest ik toch nog even 
aan de bak en bleek wel dat mijn 
zelfvertrouwen door het beruchte 
rapport een deukje had opgelopen 
want mijn kaartenbeleid was weer 
niet echt vlekkeloos en zeker niet 
streng genoeg, wat ik nu juist zo 
graag wilde. Bovendien toonde ik 
een speler van de bezoekers vol-
ledig ten onrechte nog een rode 
kaart omdat ik dacht dat hij zijn 
tweede gele te pakken had. Dat 
is dan weer wel streng! Gelukkig 
kon ik mijn fout nog net herstellen 
maar lomp is het wel. Als je dan 
in je zenuwen ook nog alles op de 
grond laat vallen, kun je daar wel 
door zakken. Gelukkig maakte de 
thuisclub vlak voor tijd een vierde 
treffer en ging de wedstrijd als 
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een nachtkaars uit. Toch bleef ik 
een beetje hangen in mijn tweede 
helft. Gelukkig hadden we die 
maandag erop een bijeenkomst 
waar je je verhaal kwijt kan. Ook 
werd de Ko de Winter fair play cup 
uitgereikt en bovendien gaf de 
heer Van Meenen, scheidsrechter 
betaald voetbal, een boeiende 
presentatie. Zodoende kwam het 
gevoel dat ik een leuke hobby heb 
toch weer wat terug. Nu nog een 
keer de perfecte wedstrijd fluiten 
en mijn herfst dip is voorbij. 

Perfect
Dat mocht ik de zaterdag erop 
wederom in het Zeeuwse laten 
zien. De thuisclub had nog niet veel 
punten en de bezoekers hadden de 
week ervoor ook een gevoelige ne-
derlaag geleden dus beide Zeeuw-
se ploegen wilden wel wat laten 
zien. Nu zag ik in de warming-up al 
dat verschillende spelers elkaar op-
zochten en even een praatje maak-
ten. Het klinkt raar maar dan weet 
ik al dat de onderlinge sfeer goed 
is. Ook als scheidsrechter zie je dan 
allerlei bekenden. Nu heb ik wel 
eens een rapporteur gehad die zich 
stoorde aan mijn sociale contacten 
voor de wedstrijd, maar ik vind het 
prettig om ontspannen naar zo’n 
wedstrijd toe te leven. Mijn gevoel 
kwam meer dan uit. Het werd een 
wedstrijd zoals iedere wedstrijd 
zou moeten zijn. Spelers die met 
respect met elkaar en de scheids 
omgaan en zelfs twee banken 
die geen onpuntelijk woord laten 
horen. Volgens mij was zelfs het 
publiek braaf maar dat kan ook 
komen omdat ik die middag op 
een roze wolk zweefde. Het liep 
fantastisch ondanks een nederlaag 
voor de thuisclub. Meer valt er niet 
over te zeggen. Als het elke week 
zo was dan zou het aantal scheids-
rechters binnen de kortste keren 
zijn verdubbeld. Maar helaas het is 
niet elke week zo. Bovendien zou 
het dodelijk zijn voor de column 
dus op naar de volgende week. 

Oud
Dat was weer een optreden in 
West. De thuisclub verkeerde in 
de onderste regionen; de bezoe-
kers waren de trotse koploper. 
De trainer van de bezoekers was 
overigens iemand die lang in Zuid 
1 actief is geweest dus dat was een 
leuk weerzien. De thuisclub had 

de week ervoor nogal wat tumult 
met de scheids en de tegenstander 
gehad dus ik was op mijn hoede. 
Wat mij wel opviel was het feit, dat 
het complex van deze vereniging in 
herfst toestand was. Alles was oud 
en vervallen maar het bleek dat ze 
aan het eind van het seizoen naar 
een nieuwe accommodatie gaan. 
Daarom werd er aan dit sportpark 
weinig tot niets meer gedaan en 
dat kon je zien. De wedstrijd liep 
overigens heerlijk. De bezoekers 
kwamen snel op voorsprong maar 
de thuisploeg vocht zich weer 
langszij. Vlak voor rust maakten de 
bezoekers in vijf minuten tijd twee 
doelpunten en was de wedstrijd 
gespeeld. Ten minste, zo leek het. 
In de tweede helft probeerde de 
thuisclub alles om terug te komen 
maar dat lukte niet. Ze bleven 
echter voetballen en zodoende was 
het wederom een erg plezierige 
middag. Mijn enorme ego werd de 
week erna op de sites van beide 
verenigingen flink gestreeld dus 
mijn week kon niet meer kapot. 

Plezier
Op zaterdagavond toen ik net lek-
ker onderuit gezakt was, ging de 
telefoon. En hoewel ik mezelf be-
loofd heb geen twee wedstrijden 
in een weekend meer te fluiten, 
was ik snel overstag. Ten eerste 
laat mijn lichaam op dit moment 
dergelijk escapades weer toe en 
ten tweede kreeg ik een mooie 
eerste klasser in de schoot gewor-
pen. Omdat ik op zaterdag in het 
eigen district nog niet één eerste 
klasser heb gekregen, hapte ik snel 
toe. De wedstrijd vond plaats in 
de buurt van Eindhoven dus weer 
kon de auto kilometers maken. 
Door een stevige file onderweg 
liep de spanning nog even op 
maar gelukkig was ik nog op tijd 
en bovendien stond de bus van de 
bezoekers achter mij. Omdat ik de 
laatste weken absoluut niet aan 
een goed gemiddelde qua kaarten 
zit, dacht ik deze middag: ‘Kom 
op, het is zondag dus waarom niet 
eens direct met kaarten beginnen!’ 
Na drie minuten had ik de eerste 
maar naar later bleek ook bijna de 
laatste. Schijnbaar waren de spelers 
net zo geschrokken als ik en verliep 
de wedstrijd uiterst sportief. Net 
na rust de tweede en laatste kaart 
en daar bleef het bij. Verder was 
het best een aardige pot. De thuis-

club boekte een ruime maar geflat-
teerde overwinning. Ondanks de 
overwinning waren het wel echte 
praters maar na een lichte woede 
uitbarsting van mijn kant was ook 
die angel weg. Weer kon ik met 
een plezierig gevoel naar huis. 

Aansteller
De week erna was ik voor het eerst 
sinds twee jaar vrij. Ik kreeg ook 
maar één telefoontje voor een 
vriendschappelijke pot en om-
dat die al op vrijdagavond werd 
gespeeld, paste die niet in mijn 
planning. Stel je voor dat je nog 
een last-minute boeking van de 
KNVB krijgt. Helaas, de telefoon 
bleef stil. Ik mis nu al de Zeeuwse 
aansteller. Maar zodoende kon 
ik eens naar een bekerwedstrijd 
bij ons op het dorp gaan kijken. 
Helaas kreeg de vereniging van 
ons dorp een enorme oorwassing 
maar de scheids was wel goed! Dat 
kan overigens ook van de kantine 
gezegd worden. 

Hands
De laatste week van oktober was 
voor mij de slagroom op de taart. 
Ik mocht in de buurt van Gorin-
chem een echte streekderby fluiten 
en bovendien stond de thuisclub 
eerst en de bezoekers tweede Wat 
wil een eenvoudige scheidsrechter 
nog meer? Ik was er helemaal klaar 
voor en had natuurlijk voor deze 
speciale gelegenheid mijn nieuwe 
scheidsrechterspakje aangetrok-
ken. Terwijl het weer de eerste 
herfst-prikjes had uitgedeeld was 
het die zaterdag toch nog best 
aangenaam. Ik had er echt zin 
in en na mijn warming-up deed 
ik mijn gebruikelijke praatje met 
de assistent-scheidsrechters. Het 
viel me hierbij wel op dat de as-
sistent van de thuisclub niet echt 
vriendelijk was maar vaak zijn 
deze mensen net zo gespannen 
als ik dus dat zegt op zich niets. 
De wedstrijd begon erg rustig en 
pas na een minuut of twintig was 
er een eerste forse overtreding. 
Omdat ik een snelle leerling ben, 
trok ik natuurlijk onmiddellijk geel. 
Dat leek wel direct zijn vruchten af 
te werpen want het bleef daarna 
opvallend rustig. De thuisclub was 
veel sterker en scoorde twee keer. 
Zo leek de wedstrijd eigenlijk al 
vroegtijdig beslist maar niets was 
minder waar. Vlak voor rust had ik 
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voor mijzelf het beste moment uit 
de wedstrijd maar later werd dit 
in de krant weer helemaal anders 
afgeschilderd. De mid-mid van de 
thuisploeg trok ten aanval en werd 
net voor het zestienmetergebied 
aangetikt. Hij bleef echter op de 
been en leek zijn actie af te kunnen 
maken. In het zestienmetergebied 
aangekomen wilde hij echter dwars 
door twee verdedigers heen lopen 
en ging met een luide schreeuw 
tegen de vlakte. Ik floot, maar niet 
voor een strafschop want dat was 
het zeker niet. Ik gaf alsnog een 
vrije trap voor de eerste overtre-
ding. In het veld vond iedereen, 
zelfs de betrokken speler, dit een 
hele goede beslissing maar langs 
de kant hoorde je toch het nodige 
gemor. Na de wedstrijd werd ik 
zelfs door een verslaggever aan-
gesproken die zei dat hij een hekel 
had aan scheidsrechters die mar-
chanderen. Toen ik hem vroeg het 
vooral ook eens aan de betrokken 
speler te vragen, zei hij: “Dat hoeft 
niet want ik heb het goed gezien.” 
Later stond ook prompt in de krant 
dat de Zeeuwse (wat heeft dat er 
nu weer mee te maken?) arbiter 
een hele vreemde beslissing had 
genomen. Schijnbaar schrijft zo’n 
verslaggever alleen zijn eigen me-
ning op en het recht van hoor en 
wederhoor kent hij niet. Toch is het 
helemaal niet erg dat mijn ego af 
en toe de grond in wordt geboord. 
Helaas leverde de vrije trap niets 
op en uit de tegenstoot troffen de 
bezoekers doel. Er was nog een 
zwak protest dat er hands aan het 
doelpunt vooraf was gegaan, maar 
dat was niet overtuigend en ik heb 
het ook niet geconstateerd. Wel 
stak de assistent van de thuisclub 
zijn vlag op maar ik had afgespro-
ken dat zij niet voor overtredingen 
moesten vlaggen en dus gaf ik 
een teken dat hij zijn vlag naar 
beneden moest doen. Hij beet me 
toe dat het hands was geweest, 
draaide zich om en gaf een schop 
tegen een reclamebord. Ik dacht 
nog: ‘Gelukkig schopt hij mij niet 
en misschien heeft hij wel een 
hekel aan die sponsor.’

Nieuwe assistent
Kort daarna was het rust. Terwijl 
ik het veld afliep, kwam de trainer 
van de thuisclub naast me lopen 
en vroeg fatsoenlijk waarom de 
nummer zeven van hun direct 

geel had gekregen bij zijn eerste 
overtreding. Hij accepteerde mijn 
uitleg en gezellig keuvelend (hij 
prees me zelfs voor die beslissing 
bij de zestien) liepen we het veld 
af. Plotseling draaide de assistent 
die een eindje voor ons liep zich 
om en riep: “Laat maar doen 
trainer; hij snapt er toch helemaal 
niets van.” Dat schoot bij mij even 
verkeerd. Misschien heeft hij wel 
gelijk maar dat hoeft hij niet ten 
overstaan van een paar honderd 
man te roepen. Ik trok dan ook 
één van mijn zeldzame sprintjes 
en vertelde hem dat ik liever niet 
had dat hij de tweede helft nog 
terug kwam. Het vertrouwen was 
wat mij betreft weg. Hij vroeg of 
ik hem het verbood om nog verder 
te vlaggen. Hierop heb ik geant-
woord: “Nog niet!’ De thuisploeg 
reageerde overigens uitstekend op 
dit voorval. Toen ik goed en wel 
in mijn hokje zat, kwam er een 
mijnheer met een sporttas binnen. 
Hij stelde zich netjes voor als mijn 
nieuwe assistent en vroeg of ik de 
afspraken even door wou nemen 
met hem. Vervolgens nam hij weer 
afscheid en zei: “Tot zo op het 
veld scheids” Zo kan het dus ook; 
nogmaals hulde aan deze vereni-
ging. Mijn nieuwe assistent beviel 
overigens aanmerkelijk beter! De 
tweede helft gingen de bezoekers 
op zoek naar de gelijkmaker die er 
tien minuten voor tijd ook kwam. 
De wedstrijd op zich bleef prettig 
al moest ik in het laatste kwartier 
nog wel drie keer naar de borstzak 
grijpen. Op zich niet schokkend ge-
zien de belangen van de wedstrijd. 
Gelukkig waren beide ploegen 

tevreden en na afloop werden er 
veel handen geschud. Niet verstan-
dig gezien de Mexicaanse griep 
maar wel leuk. Op het akkefietje 
met de schrijvende pers na was het 
ook na de wedstrijd gezellig.
Alweer een fluitmaand voorbij. 

Dank
Tot slot wil ik toch de rapporteur 
die mij aan het begin van deze 
maand dat slechtte rapport in mijn 
maag splitste, hartelijk bedanken. 
Hierna heb ik alleen maar genoten 
van het fluiten. Ik heb een ander 
doel gekregen. Ik fluit niet meer 
voor de punten maar voor het 
plezier. Het seizoen is voor mij toch 
voorbij en daarom ben ik ook veel 
meer ontspannen. Ik kan momen-
teel echt genieten van wedstrijden 
en van de complimentjes die je 
toch af en toe krijgt. Bovendien 
kan ik ook steeds beter tegen kri-
tiek want zo erg als dat rapport 
kan het nooit zijn. Kortom ik heb 
het plezier helemaal terug en hoop 
het in de herfst van mijn loopbaan 
als scheidsrechter nog een poosje 
vast te houden. Of dat lukt leest u 
in de volgende column.

Kees
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Niet direct een onbe-
kende
Zo’n onbekende is het dit 
keer ook weer niet want 
als je één keer met hem 
kennis hebt gemaakt, 
loop je de volgende keer 
niet om hem heen. Om te 
beginnen is hij niet klein 
van stuk en het is iemand 
met een gulle lach. Een 
man die meteen vertou-
wen inboezemt. Ik hoop 
dat door de foto mijn 
bevindingen niet worden 
gelogenstraft want je 
weet maar nooit welk 
gezicht men bij het maken van een 
foto trekt.

Toch even nader kennismaken
Willem de Vrieze, 63 jaar, sinds 
december 2004 is hij niet meer in 
loondienst, heeft zich al een tijdje 
aan onze club verbonden. Een ver-
eniging heeft meestal veel gemak 
van die jonge gepensioneerden. 
Zij kennen hun verantwoordelijk-
heid en hebben een ruime ervaring 
opgedaan en een kijk op het leven 
gekregen. Dit bleek ook tijdens 
het gesprek met Willem. Hij heeft 
40 jaar als stedenbouwkundig 
tekenaar gewerkt bij het bekende 
Architectenbureau Rothuizen en ’t 
Hooft te Goes. Door samenvoeging 

heeft dit bureau een wat andere 
naam gekregen, te weten RDH. 
Tevens is men uit Goes vertrokken 
en nu gevestigd te Middelburg. 
Willem heeft daar altijd met veel 
plezier gewerkt. Zoals in de gehele 
maatschappij is ook bij genoemd 
bedrijf in de loop der jaren veel 
veranderd. Aanvankelijk werkte 
Willem op zijn afdeling slechts met 
3 medewerkers terwijl er nu sprake 
is van zo’n 20 arbeidskrachten. Die 
groei is enerzijds verklaarbaar door 
de uitbreiding van de werkzaam-
heden maar anderzijds ook door 
de ingewikkelde materie van de 
planologische taak. Je ziet ook in 
andere bedrijfstakken dat het veel 
ingewikkelder is geworden; dit gaat 

weliswaar ook gepaard met 
verbeteringen. Het mag als 
bekend worden veronder-
steld dat veel werkgevers 
gebukt gaan onder de vele 
regelgeving met de erbij 
behorende papierwinkel. 
Zelfs in de voetballerij is 
dat te merken en je moet 
tegenwoordig wel enige 
kennis van zaken hebben 
om als bestuurder goed te 
kunnen functioneren. Na-
tuurlijk kwam ook de vraag 
of de families de Vrieze 
uit Kloetinge tot dezelfde 
familietak behoren. “Mis-

schien, als je lang gaat zoeken, is 
er in de stamboom iets te vinden”, 
aldus Willem. Voor zover bekend is 
dit echter niet het geval. 

Druppels
Hij is geboren in Ouwerkerk op 
Schouwen-Duiveland want zijn 
ouders hadden een zaak in dit 
mooie ringdorp. Na de watersnood 
in 1953 heeft men genoemd eiland 
verlaten. Eerst was er de inundatie 
tijdens de oorlog 1940-1945 en na 
de opbouw van de zaak kwam de 
ramp in 1953. Dit was de werkelijke 
druppel (vloed) die de emmer deed 
overlopen en men vestigde zich 
in Goes. Willem was toen nog een 
kind en daarom mogen we hem 

Vrijwilliger van de maand

Al eerder is aangegeven dat het zoeken naar een kandidaat voor 
deze rubriek steeds moeilijker wordt. Veel vrijwilligers die al jaren 
hun diensten aan onze mooie club verlenen, zijn reeds de revue 
gepasseerd. Zij hebben al een ruime bekendheid binnen onze ver-
eniging. Toch hebben we er dit keer weer één bereid gevonden om 
zich nader bekend te maken. Graag zouden wij zien dat voor een 
volgende keer iemand die nog niet zo lang bij de VVK als vrijwilliger betrokken is zich aanmeldt. Of is 
er ook van de ouderen nog iemand die we mogelijk nog hebben vergeten. Wie durft en wie wil? Onze 
redactie kent ook niet alle personen die hun steentje aan onze club bijdragen door middel van vrijwil-
ligerswerk. Bel gerust naar tel. 213733.

WILLEM
 de VRIEZE
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best beschouwen als een Bevelan-
der. Hij trouwde echter met een 
Brabantse uit Steenbergen. Willem 
zei: “Zeg maar met Jo van “t Wes-
teinde.” Zij is een paar jaar jonger 
dan hijzelf. Ze werkt nog parttime 
in het Oosterscheldeziekenhuis te 
Goes op de polikliniek, afdeling 
snijdend specialisme, dus chirurgie. 
In verband met de fusie heeft dit 
ziekenhuis ook een andere naam 
gekregen. Die is nog niet vol-
doende bekend dus voor deze keer 
nog de oude naam. In de toekomst 
wordt het het Admiraal de Ruyter 
Ziekenhuis. In dit prettige gesprek 
waarbij zijn vrouw ook inmiddels 
is aangeschoven met nog een kop 
koffie moeten we oppassen dat we 
niet teveel zijwegen gaan bewan-
delen. We kwamen immers voor 
de voetbal. Maar ja, als het in zo’n 
gesprek eenmaal klikt, en daar was 
ik ook niet bang voor, dan gaat 
dat zo. We deden ons ondertussen 
weer tegoed aan de koffie. En wie 
op zaterdagmorgen in de oude 
bestuurskamer komt, het bordje 
daarvan is inmiddels verdwenen, je 
raadt het al, daar was bij het eerste 
kopje dan ook een lekker stukje 
gebak. Want bakken daar kan Jo 
wat van! 

Hoe is het met de sportiviteit 
van Willem?
Zelf heeft hij nooit de voetbalsport 
bedreven, maar hij heeft wel een 
sportief verleden en eigenlijk doet 
hij op het ogenblik nog aan sport. 
Laten we daar maar eens een op-
somming van geven. Hij is al vroeg 
met turnen begonnen maar is daar 
op zijn 14e jaar mee gestopt. Hij 
was jeugdlid bij Volharding dat na 
een fusie de naam Forza draagt. 
Daarna lid van de bekende korfbal-
vereniging Tjoba tot ongeveer zijn 
19e jaar. Hoewel de korfbalsport 
hem wel beviel heeft hij toch de 
overstap gemaakt naar de hand-
balvereniging Tonido. Vroeger 
werd er nog handbal gespeeld 
op het veld maar tegenwoordig 
is alles geconcentreerd in de zaal. 
Je had in Goes een viertal hand-
balverenigingen, te weten Hellas, 
Tonido, Volharding en zelfs Robur. 
Een sport die destijds behoorlijk 
publiek trok. Het gebeurde wel dat 
zo’n 500 à 600 mensen op de tri-
bune zaten. Dat was nog eens een 
mooie tijd! Tegenwoordig traint 
Willem nog op donderdagavond bij 

de Goese Sportcombinatie. Samen 
met zijn vrouw wordt er ook veel 
gefietst. Vorig jaar nog van Passau 
naar Wenen, zo’n 400 km in 6 
dagen. Ook wandelen staat bij het 
echtpaar hoog in het vaandel. Een 
keer hebben ze deel genomen aan 
de vierdaagse in Apeldoorn. Daar is 
het heerlijk lopen tussen de bossen 
en de hei. Ook werken in de tuin is 
ontspanning voor Willem. Vanuit 
het raam uit de achterkamer kun 
je ondanks de herfst goed zien dat 
deze tuin perfect wordt onderhou-
den.
Dit is een lange aanloop voordat 
we bij de voetbal komen.

Hoe is het gekomen en wat is 
de drijfveer om vrijwilliger te 
worden bij de  vvKloetinge?
Zij zijn o.a. al jaren bevriend met 
Ellen en Wim Verlinde. We kennen 
allemaal de Vierlinden. Je kunt er 
lekker eten en daar ook in groeps-
verband een gezellige avond door-
brengen. Tevens is er volop 
vermaak voor kinderen. Natuurlijk 
zijn De Vierlinden inmiddels ook lid 
van de SVVK. De kinderen Verlinde, 
Niek en Jimmy hebben toen ze 
klein waren vaak overnacht bij Jo 
en Willem.
Toen Willem eind 2004 met werken 
stopte, kwam van Wim Verlinde en 
Wim Steenbergen al snel de vraag 
of hij er iets voor voelde om ook 
voor de VVK vrijwilligerswerk te 
doen en dan bij de jeugd. Omdat 
Willem vaak bij wedstrijden van 
het 1e elftal ging kijken en soms 
ook met Jo naar de teams, waarin 
Niek en Jimmy speelden, kwam 
kijken was hij automatisch in beeld. 
Op dit moment is het zo dat voor 
de drie W’s de volgende verdeling 
geldt. Wim Verlinde is coördinator 
voor junioren A. Willem de Vrieze 
coördinator voor B en C junioren. 
Wim Steenbergen moest een stapje 
terug doen omdat hij momenteel 
trainer van A3 en B2 is. Bovendien 
is hij leider van C1. Het zou wat 
teveel vergen als hij daarnaast ook 
nog coördinator was.
Willem vindt het ontzettend 
belangrijk dat kinderen aan sport 
doen. Hij vindt het mede van 
invloed op hun ontwikkeling en 
dat is zijn drijfveer om daarbij een 
handje te helpen.
Het is uiteraard wel eens geven en 
nemen want de bereidheid om op 
dat gebied nog iets te doen wordt 

steeds minder. Ouders die nog wat 
voor de vereniging doen, stoppen 
als hun kinderen op eigen benen 
kunnen staan en laten het aan 
anderen over. Wat dat betreft is de 
hulp van die kant minimaal. Willem 
is op zaterdagmorgen meestal 
nog voor 8 uur op het sportveld 
en vindt het leuk om voor die dag 
alles in te delen.
De vraag is of hij inmiddels al 
bijzondere dingen heeft meege-
maakt. Willem denkt na, en zegt: 
“Ja, ik kan je een tweetal voorval-
len noemen.”
“Op een zaterdag waren de 
wedstrijden afgelast vanwege de 
slechte velden maar toch werd er 
een kind om 9 uur door de ouders 
aan de poort afgezet. Toen we de 
ouders belden om ‘Jan’ (niet zijn 
echte naam) weer op te komen 
halen was de vraag: “Kun je hem 
vandaag tot ongeveer 4 uur bezig 
houden?” Op dit laatste is natuur-
lijk met “Nee!” gereageerd. 
Het tweede voorval is komisch. Een 
drietal jongens moest voor straf op 
zaterdagmorgen vroeg naar het 
sportveld komen om mee te helpen 
de radiokamer schoon te maken. 
Willem wist van niets, evenmin als 
de anderen die aanwezig waren. 
De jongens liepen wat te voetbal-
len maar op een gegeven moment 
was de bal lek en toen hebben zij 
zich gemeld met de mededeling 
dat ze voor straf moesten werken.” 
Als je het maar weet!

Tenslotte
Nadat Willem het volgende op-
perde, sloten we dit gezellige 
praatje af. “Als de bouw voor de 
nieuwe kleedlokalen binnenkort 
begint, is het belangrijk daarvoor 
vrijwilligers te werven. Om te voor-
komen dat voortdurend dezelfde 
mensen met het werk opgezadeld 
worden zou de volgende indeling 
gemaakt kunnen worden. Op van 
te voren afgesproken dagen en 
tijden werken A, B en C. Op andere 
dagen werken D, E en F. Je werkt 
dan met wisselende personen die 
daardoor wat minder regelmatig 
belast worden.”
Misschien dat de bouwcommissie 
deze tip ter harte 
kan nemen!!!

Leen Kraak
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Staand vlnr:
Wilfred v.d. Vrede (trainer)
Daan Hendriks
Jeroen de Smit (trainer)
Mathias Verkuil
Zittend
Melissa Groen
Nathan Herrebout
Joey Herrebout
Pepijn de Smit
Merlijn Bosboom.

Op de foto ontbreken:
Twan Hendriks (trainer)
Jasper Oostindier
Kevin Mulder en
Niels v.d. Vrede.

Kloetinge F9
Het team van F9 is in deze formatie dit seizoen gestart.
Aan het begin van het seizoen heeft Twan Hendriks, vader van Daan en een van de 
drie trainers , de kleding van F9 gesponsord.
Tot nu toe gaat het spelen van de wedstrijden erg voortvarend. Ten tijde van dit 
schrijven hebben we aan een gelijkspel de eerst volgende wedstrijd al voldoende 
om kampioen te worden !
Tot nu toe zijn alle wedstrijden gewonnen op 1 na. Gelijkspel.

Daan Hendriks

Superspits. Scoort veel. Ook verde-
digend goed.

Jeroen Herrebout
Superverdediger. Hard schot,met 
de punt

Kevin Mulder
Zowel op middenveld als in verde-
diging heel goed.

Mathias Verkuil
Keeper. Al veel goede reddingen 
gemaakt. Goed schot.

Pepijn de Smit

Middenveld. Harde werker. Loopt 
veel.

Niels v.d. Vrede
Over het hele veld inzetbaar. Goed 
in trucjes met de bal.

Melissa Groen
Enige meisje maar staat haar man-
netje. Uitstekende spits.

Merlijn Bosboom
Middenveld. Echte linkspoot.

Nathan Herrebout

Overal inzetbaar. Zowel in verdedi-
ging als aanval. super.

Jasper Oostindier
Aanjager op het middenveld. Wint 
veel duels.

Wilfred, Twan en Jeroen
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Op vrijdag 27 november is Sinterklaas met 4 zwarte pieten op bezoek geweest. 
Het was een drukke middag omdat we bij Kloetinge veel F- en mini-pupillen hebben.
Sint had daarom voorgesteld om het feest in drie gedeeltes te houden. 
De mini-stars waren als eerste aan de beurt, daarna F 6 t/m F10 en de laatste groep was 
F 1 t/m F 5. 

De kinderen hebben eerst de 
Sinterklaas-bingo gespeeld, waarna 
Sinterklaas met zijn pieten op 
bezoek kwam. Na de officiële 
ontvangst door de (jeugd)voorzit-
ter kon het feest echt beginnen. 
Alle teams werden door Sinterklaas 
naar voren geroepen en hebben 
een lied voor hem gezongen. Ook 

heeft hij een gedicht voorgelezen, 
dit was voor de meeste ouders niet 
te verstaan, maar jullie kunnen al-
les nalezen op de website. 
Dit jaar was er een echte ‘voetbal-
piet’ die de bal heel erg lang hoog 
kon houden, erg knap van die piet!
Sinterklaas had voor iedereen een 
cadeautje bij zich; een portemon-

nee met een voetbal 
logo erop en voor de 
broertjes en zusjes 
een speculaaspop.

Voor de ouders was 
er dit jaar ook weer 
een verloting. Alle 
ouders bedankt voor 
het kopen van de 
loten; dankzij jullie is 
het mogelijk om de 
cadeautjes te kopen.

Met dank aan de 
volgende bedrijven 
die spullen hebben 
willen sponsoren. 

Kapsalon Charlie
Drogist en been-
mode Unique

Bakker Bart uit Vlissingen
Keurslager Mol
Lamb Weston Meijer
Eeterij – spelerij
de Vierlinden
Barrique,
Buzzy Bee
Intersport Erik uit Middelburg
Ko’s noten winkel uit Goes
(voorheen Klassenoten)
Kantine Kloetinge
Monica Cornelisse
(van www.bakvormen.com)

Bij deze wil ik graag de volgende 
mensen bedanken die hebben 
meegewerkt.
De crew van de kantine, Wim en 
Jasper Sturm voor het draaien van 
de muziek, Erica, Elvira en Maaike 
voor de ‘hand en spandiensten’. 
Sinterklaas en de zwarte pieten. 
Rien Walraven onze hoffotograaf 
die de leuke foto’s al dezelfde 
avond op de website had ge-
plaatst. En Tibor, Demi en Pim voor 
het helpen met allerlei dingen. De 
voorzitter, Jan van de Weele en 
Jeugdvoorzitter Peter Louwman en 
Hannie Kloet voor het helpen met 
de verkoop van de loten.

Sinterklaasfeest 2009
Foto’s Rien Walraven
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Pupil van de week
Zaterdag 21 november 2009: Kloetinge - Zaamslag (beker) (2-0)

Melissa Groen Leeftijd: 7 jaar, team: F9
Leider/trainers: Wilfred v/d Vreede, Twan Hendriks
en Jeroen de Smit

Vragen
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat Kloetinge een goede 
voetbalclub is.
Wat vind je leuk aan de training? Een partijtje spelen en penalty schieten.
Denk je later het 1e te halen? Ik hoop het wel.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Ja.
Welke hobby’s heb je nog meer? Skiën, skeeleren en fietsen.
Op welke school zit je? Pr. Beatrixschool in groep 4A bij juf Alice.
Wat wil je later worden? Politieagent.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Luis Suarez.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Etiënne Mallie.
Wat lust je niet graag? Sperciebonen.
Wat eet je het liefst? Frites met bitterballen, appelmoes en mayonaise.
Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Op welke positie speel je het liefst? Aanvaller.
Wat kan je het beste bij voetballen? Dribbelen en hard schieten.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge
hebt meegemaakt? Binnenkort kampioen worden met F9.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 3-1. 
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PAUL DEKKER
ere-lid vv Kloetinge

Op maandag 23 november, de avond van de Algemene Ledenvergadering
had Paul Dekker het heel druk. Het was weer de avond, waarop de vv Kloetinge

oud papier moest ophalen. De club vrijwilligers hiervoor is niet
zo groot, vandaar dat Paul ondanks de Algemene Ledenvergadering

achterop de wagen van de gemeente Goes ging staan.
Later op die avond bleek duidelijk waarom hij dat deed;

het ophalen van oud papier levert de vereniging een flink bedrag per jaar op.
Paul zou overigens bij dit werk best nog een aantal mensen kunnen gebruiken! 

Op die avond kwam het 
goed uit, dat Paul bezig 
was met oud papier, 
want de voorzitter 
voegde nog een punt 
toe aan de agenda. Het 
bestuur stelde voor Paul 
Dekker te benoemen tot 
ere-lid van onze vereni-
ging. Dat voorstel werd 
met applaus begroet en 
unaniem aangenomen.

Gezicht
Paul heeft meer dan 30 jaar deel 
uitgemaakt van het bestuur van 
de  vvKloetinge. Hij heeft verschil-
lende functies bekleed binnen het 
bestuur, maar voor velen buiten 
de vereniging is hij het gezicht van 
de  vv Kloetinge; al vele jaren lang 
vertegenwoordigt hij het bestuur 
bij uitwedstrijden. Hij rijdt altijd 
met de bus mee en is dus al vroeg 
in de bestuurskamer van de thuis-
spelende vereniging. 

Snert
Paul en Emmy kwamen in 1976 
vanuit Zoetermeer naar Goes en 
Paul meldde zich al vrij snel als 
spelend lid aan bij de  vv Kloetinge. 
Hij heeft nog aardig wat wedstrij-
den gespeeld in het groen-wit. Al 
snel kwam hij met het idee om in 
de winterstop een erwtensoeptoer-
nooi te organiseren. Dat gebeurde 
ook, maar het werd helaas geen 

traditie; het weer en de gesteld-
heid van de velden gooiden te vaak 
roet in het eten. In plaats van het 
erwtensoeptoernooi kwam later 
de snertloop zoals we die nu nog 
kennen, eveneens een verenigings-
gebeuren. 
Het initiatief van Paul was binnen 
het bestuur niet onopgemerkt 
gebleven en wellicht mede daar-
door werd hij in 1978 door de 
toenmalige voorzitter Puck Haas-
donk gevraagd zitting te nemen in 
het bestuur om de vertrekkende 
jeugdvoorzitter Kees de Vrieze op 
te volgen. De jeugdcommissie be-
stond toen o.a. uit Adri de Bruine, 
Kees Bolle, Wim Steenbergen en 
Jan Nouse.

Prachtig
Inmiddels was Puck Haasdonk 
opgevolgd door Dies Wagenaar 
en Paul werd naast jeugdvoorzit-
ter ook vice-voorzitter. In die tijd 
speelde Kloetinge A1 in de Lan-
delijke Hoofdklas A-junioren (het 

hoogste niveau) tegen 
o.a. Sparta A1 (in het 
Kasteel), Excelsior Rot-
terdam A1, Willem II A1, 
NAC A1 en SC Feyenoord 
A1. Paul vertelt: “Samen 
met jeugdsecretaris Adri 
de Bruine gingen we met 
A1 in de bus mee naar 
de uitwedstrijden. Bij 
de thuiswedstrijden was 

er vaak meer publiek dan bij het 
eerste, dat toen in de 3e klas KNVB 
speelde. Het was een prachtige 
tijd! Aan het eind van dat seizoen 
degradeerde Vlissingen A1 recht-
streeks; Kloetinge moest een na-
competitie spelen. Voor de uitwed-
strijd tegen Heracles A1 vertrokken 
we op vrijdag en hebben we 
overnacht in een officiershotel in 
Ermelo. De volgende dag reden we 
door naar Almelo. In die wedstrijd 
kwam Melvin Roethof heel dicht bij 
het winnende doelpunt, maar het 
lukte net niet. Vervolgens moest er 
op de velden van het sportcentrum 
van de KNVB in Zeist een beslis-
singswedstrijd worden gespeeld. 
We verloren die in de strafschop-
penreeks, nadat er ook na verlen-
ging geen beslissing gevallen was. 
Zo degradeerden we alsnog, maar 
aan het eind van het volgende sei-
zoen promoveerden we weer naar 
de Landelijke Hoofdklas. Dat was 
een prachtige tijd!”
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(Vice-)voorzitter

Aan het eind van het seizoen 
1990-1991 stopte Dies Wagen-
aar als voorzitter. Paul nam als 
interim-voorzitter de leiding van 
de vereniging over. Later werd 
Leen Kraak, die net gestopt was als 
directeur van de ZHV, de nieuwe 
voorzitter en Paul werd weer vice-
voorzitter. Leen Kraak werd na 9 
jaar opgevolgd door Piet Louwer-
se, die 3 jaar de voorzittershamer 
hanteerde. Toen Piet te kennen gaf 
te willen stoppen, was er geen kan-
didaat om zijn taak over te nemen. 
En weer werd Paul voorzitter. Wel 
gaf hij aan, dat hij direct daarmee 
zou stoppen als er een nieuwe 
voorzitter gevonden zou zijn. En 
zo gebeurde het ook; Jan van der 
Weele werd gekozen tot voorzitter 
en Paul werd weer vice. Inmiddels 
is Jan de vijfde voorzitter, waarmee 
Paul heeft gewerkt.

Vliegende kiep
Niet alleen als interim voorzitter 
liet Paul zien, dat hij veel wilde 
doen voor de vereniging. Overal 
waar gaten dreigden te vallen in de 
organisatie sprong hij bij. Toen er 
een jaar geen beheerder was voor 
het clubhuis, nam Paul de coördi-
natie van de vrijwilligers hiervoor 
op zich. Toen het sponsorhome 
gerealiseerd was, runde hij dit 
samen met Emmy. En natuurlijk 
niet te vergeten: het ophalen van 
oud papier. 

Toen hij op die maandagavond 
daarmee klaar was, kwam hij naar 
de Algemene Ledenvergadering, 
waar hij werd benoemd tot ere-lid 
en de bijbehorende oorkonde 
kreeg uitgereikt

Op deze plaats willen we Paul en 
Emmy namens de redactie van 
harte feliciteren met het ere-lid-
maatschap.
Dik verdiend!

Paul is dan wel afgetreden als 
bestuurslid, maar hij heeft aange-
geven dat hij zeker nog niet wil 
stoppen met het werk voor de 
vereniging. Zo blijft hij het eerste 
elftal begeleiden bij uitwedstrijden. 
Hopelijk gaat hij ook, maar dan 
wel met voldoende hulp, verder 
met het ophalen van oud papier!.

ERE-
LIDMAATSCHAP

TOEGEKEND AAN

Paul Dekker
geboren op 4 februari 1944

Voor zijn vele verdiensten voor de club
waaronder jeugd- en algemeen voorzitter,

en zitting in diverse commissies.

Kloetinge, 23 november 2009

Oorkonde Paul Dekker.indd   1 21-11-2009   14:29:47

Ledenmutaties
NIEUW
Sem Bouman
Lucas de Bruine
John Ebert
Owen van Gastel
Noah van Gastel
Jesper Groen
Mathijs Honingh
Thijs Knaap
Jeroen Koppejan
Roy Overbeeke
Daan Robesin
Ad Schouten
Riemer Slobbe
Henk Versluys
Sebastian Wiskerke
Tim Zijlma

OPGEZEGD
Pascal Bevelander
Feliciano Da Silva Sa
Jeroen Feyen
Rick Harinck
Luan Pllana
Marcel van Wanrooij
Casper Weekhout
Sebastiaan Wijkhuijs
Anne Zielstra
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De jeugd gaat de zaal in!
Het is weer bijna zover! 
Voor de 38e keer wordt in de kerstvakantie het Sportpunt Zeeland Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
gespeeld in de zalen van Sportpunt Zeeland.

Ook dit jaar nemen dezelfde ver-
enigingen deel.
Dat zijn:
Apollo (16 teams)
Bevelanders (11 teams)
G.O.E.S. (  9 teams)
’s-Heer Arendskerke (12 teams)
Kloetinge (50 teams)
Robur (13 teams)
S.S.V.’65 (25 teams)
Wolfaartsdijk (  8 teams)
In totaal zijn er 1229 deelnemers, 
die spelen in 144 teams. In de vijf 
dagen, dat het toernooi duurt wor-
den er 618 wedstrijden gespeeld. 
De wedstrijden van de junioren en 
de D-pupillen staan onder leiding 
van KNVB-scheidsrechters; bij de 
jongere pupillen fluiten jeugdleden 
en leiders van de verenigingen de 
wedstrijden.

Data
Het toernooi begint op donderdag 
24 december met poulewedstrij-
den. 
Op maandag 28 december worden 
de resterende poulewedstrijden 
gespeeld. 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 
december worden de plaatsings-

wedstrijden gespeeld.
Traditioneel volgen op 31 decem-
ber, Oudejaarsdag, de finales; ’s 
morgens spelen de D-pupillen en 
de C-junioren, ’s middags de A- en 
B-junioren.
Iedereen komt dus minimaal op 
twee dagen in actie, sommigen 
zelfs op drie dagen.
Het volledige programma is te 
vinden op www.jeugdkerstzaal-
voetbal.nl.

Finaleplaatsen
De poules zijn ingedeeld op sterk-
te; in poule 1 spelen in principe de 
sterkste teams en in poule 4 de wat 
zwakkere of jongere teams. Dat 
betekent, dat in de poulewedstrij-
den teams van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar spelen en dat 
elk team een redelijke kans heeft 
op een finaleplaats. Bij de junioren 
en de D-pupillen plaatsen de pou-
lewinnaars zich rechtstreeks voor 
de finalepoule op 31 december. 
De finalepoules worden aangevuld 
met de bovenste ploeg(en) uit de 
plaatsingspoule 1, waarin de num-
mers 2 van elke poule tegen elkaar 
uitkomen.

Pupillen
Bij de E-, F- en mini-pupillen kennen 
we geen finalepoule. Na de eerste 
ronde poulewedstrijden ‘promo-
veren’ de twee hoogstgeplaatste 
teams van de eindrangschikking zo 
mogelijk naar een hogere poule, 
terwijl de twee laagstgeplaatste 
teams zo mogelijk ‘degraderen’ 
naar een lagere poule. Zo proberen 
we ook hier teams van ongeveer 
gelijke sterkte tegen elkaar te laten 
spelen en voorkomen we, dat de 
spelers weer dezelfde teams als in 
de 1e ronde tegen komen.

Organisatie
De organisatiecommissie bestaat 
uit leden van de deelnemende 
verenigingen; een aantal van hen 
bemensen het secretariaat. De 
verenigingen leveren ook de eigen 
scheidsrechters voor de pupillen, 
de tijdwaarnemers aan de klok-
ken en de verzorgers. Er zijn dus 
erg veel vrijwilligers betrokken bij 
dit toernooi, dat waarschijnlijk het 
grootste in de provincie is.
Het toernooi brengt veel kosten 
mee. Gelukkig is onze gastheer 
Sportpunt Zeeland tevens onze 
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hoofdsponsor; we zijn daar erg blij 
mee. Verder leveren de gemeenten 
Goes en Noord-Beveland een flinke 
bijdrage in de vorm van subsidie.
Ook vraagt de organisatiecommis-
sie om steun aan het bedrijfsleven 
in de gemeente Goes, in Kamper-
land en ’s-Gravenpolder. Bedrijven 
kunnen één of meerdere uren 
zaalhuur à 40 euro per uur sponso-
ren. De namen van de sponsoren 
komen te staan op een lijst in de 
centrale hal van het Sportcentrum 
en op de website www.jeugdkerst-
zaalvoetbal.nl ze worden tijdens 
het toernooi regelmatig genoemd 
via de omroepinstallatie in de hal-
len. Bovendien worden de sponso-
ren vermeld in de clubbladen en/
of op de websites van de deelne-
mende verenigingen. 

Belangrijk!
- De F-pupillen en de mini’s spelen 

hun wedstrijden in de nieuwe 
zaal 4.

- Alle Kloetinge-teams kunnen zich 
omkleden in kleedkamer 5; de 
meisjes kunnen terecht in kleed-
kamer 10. 

- Laat geen waardevolle spullen, 
zoals geld of telefoons achter in 
de kleedkamer. Geef ze af aan je 
leider.

- Laat de kleedlokalen opgeruimd 
achter. Na jullie team komen 
er weer andere teams in en die 
willen niet graag in jullie rommel 
zitten.

- De spelers horen van hun trainer 

of leider wanneer ze moeten 
spelen. Heb je vlak voor het 
begin van het toernooi nog niets 
gehoord, vraag het dan je trainer 
of leider.

- Deelnemers aan het toernooi 
kunnen weer tegen een speciale 
prijs (3 euro) gaan zwemmen 
in het prachtige zwembad van 
Sportpunt Zeeland. Kaartjes zijn 
te koop op het secretariaat van 
het toernooi.

- Er mag alleen gespeeld worden 
op schone schoenen, dus niet de 
schoenen waarmee je op straat 
hebt gelopen.

- We proberen elke dag een ver-
zorger te hebben op het secreta-
riaat; die is er voor behandeling 
van blessures, niet om spelers 
in te tapen. Als het niet anders 
kan, kun je het hem of haar wel 
vragen, maar dan zul je zelf de 
tape mee moeten nemen.

- Bij een blessure is het niet nodig, 
dat het hele team het secretari-
aat binnen komt.

- Beslissingen van de scheidsrech-
ters zijn bindend. Het is zeker 
niet de bedoeling, dat er een 
protesterend team in zijn geheel 
het secretariaat komt binnen 
rollen. Als er vragen zijn, is de 
trainer of leider daar uiteraard 
welkom.

- Tijdens de wedstrijden mogen 
spelers, die op dat moment niet 
moeten spelen niet met een bal 
bezig zijn in de hallen; dat is ge-
vaarlijk. Ook in de centrale hal, in 

de gangen en in de kleedkamers 
mag niet met een bal gespeeld 
worden. Laat die bal dus maar 
thuis. Wie toch loopt te ballen en 
wordt betrapt is de bal (voorlo-
pig) kwijt.

- Tijdens het toernooi wordt twee 
keer per dag een verloting ge-
houden om de kosten te bestrij-
den. We hopen, dat u meedoet 
als u er bent en loten koopt.

- Het toernooi is recreatief. Er 
wordt uiteraard een eindstand 
opgemaakt, maar er zijn geen 
prijzen, zoals bekers enz. te win-
nen.

- De toegang tot het toernooi is 
gratis. We hopen dat velen een 
kijkje komen nemen. Iedereen is 
van harte welkom!

Adri de Bruine

December 2009
2 Thijn van Horssen
3 Quinten v.d. Linde (jr)
4 Bart Suijkerbuijk

10 Tijmen Bouter
14 Mika Beumer
16 Tim Klaassen
16 Kai Thien
18 Bryan Kole
19 Luke Lamain
19 Fabian de Marco
21 Pim en Sal Griep

Verjaardagen F- en Minipupillen
Januari 2010
1 Olivier de Waal
5 Sem Bouman
9 Luuk den Engelsman

10 Daan Hendriks
 Maxim Remmers
15 Mathias Verkuil
16 Levi Bals
17 Nathan Herrebout
19 Mike Westerbeke
20 Danique Snoodijk
24 Thijs Fermont
29 Rick Smit
31 Eby de Rijke
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06-54 79 08 71
Assistent trainer
Joost Folmer 06-53 81 90 14
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75  
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06-25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06-14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, 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  Rinie Versluis 21 57 48
E Wim Hazelaar 21 13 76
F Jean-Piërre de Keijzer 25 20 74
Mini’s/nw.leden Gerard Murre 21 19 33

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense (0118) 61 17 53
 L Mari Stevense 56 24 01
 V Wim Francke 58 10 75
  Dorus le Conté 23 09 62
A2 T Huib Quinten 22 83 55
 L Ton Hopmans 22 39 47
A3 T Wim Steenbergen 22 18 35
 L Koos Louwerse 25 96 86
MA1 T Ton Nieuwkoop 22 88 51
 L Ineke Zeijl 22 80 10
B1 T Paul Sohilait 21 53 77
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Dirk Veldhof 21 66 58
 L Dirk Bakx 25 23 09
B2 T Wim Steenbergen 22 18 35
 T Mirjam Dekkinga 40 32 03
B3 T Rinie Huissen 22 33 35
 T Kees Geuze 23 34 74
B5 T/L Benny Dekkinga 40 32 03
C1 T Kees Mulder 21 31 67
 L Patrick Laureijs 34 37 46
 L Wim Steenbergen (uitwedstr.) 22 18 35

C2 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 T Serge Quinten 21 27 77
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
 L Adri Vermue 25 21 11
 L Henk Steenbakker 21 44 03
C3 T/L Toon Vermeulen 23 33 87 
 C4 L Wim steenbergen 22 18 35

PUPILLEN
D1 T Pepijn Adriaanse 21 12 19
 T Mart-Jan Goud 40 43 32
 T Rinie Versluis 21 57 48
D2 T Marc Harinck 23 26 18
 T Bas Schuitert 23 33 14
D3 T Humphrey Scholten 23 07 14
D4 T Gerard Murre 21 19 33
 T Theo van Sabben 23 38 98
 L Peter van Sorgen 25 02 40
D5 T Robin Godeschalk 21 20 93
 L Peter Kuipers 21 61 72
 L Piet Mooijman 21 67 50
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Ad Joosse 21 49 32
 L Loek Schipper 23 00 20
E2 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
 T Remco Krijger 62 11 01
E3 T Peter Korstanje 25 02 13 
 T Peter Zweedijk 31 29 39
E4 T Jacco Louwerse 21 74 74
 T Wim Hazelaar 21 13 76
E5 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 L Wijnand Snoek 21 86 93
E6 T Ronald Smits 21 65 06 
 T Peter de Jongh 27 06 63
 T Peter Vogel 21 14 01
E7 T Gert-Jan Groen 22 95 90
 T Erik Westerbeke 06-30 27 53 30
F1 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Zandee 21 19 99
F2 T Jacco de Kok 25 11 60
 T Richard Rijn 22 22 08
F3 T Jaap de Engelsman 21 27 57
 T Piet Jan Kole 23 39 73
F4 T Mario Cuelenaere 22 13 53
 T Berty van der Heijde 38 11 40
F5 T Paul Beumer 26 99 07
 T Remco Mulder 23 29 47
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Rien Menheere 
F6 T Eric Hoondert 25 10 92
 T Jean-Pierre Keijzer 25 20 74
F7 T Paul Platier 25 27 00
 T Mischa Flore 22 22 71
F8 T Barry Traas 21 56 40
 T Jan-Willem Kok 23 37 38
F9 T Wilfred van de Vrede 25 11 04
 T Jeroen de Smit 25 08 83
 T Twan Hendriks 21 15 88
F10 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Rien de Bruine 21 72 35

KEEPERSTRAINER
Jaap Pijnenburg 23 22 24

MINISTARS
Mini1 T Bals Alfons 22 76 54
 T Marcel Pagee 25 99 59
Mini2 T Philip van Gurp 31 65 00
 T Jeroen Boer 21 15 60

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

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

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

Infolijst    TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN




