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Organisatie

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

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

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

Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931
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Noordeinde 11
Kloetinge
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Van de redactie

Nieuw
We hebben de afgelopen tijd aardig af moeten zien met z’n allen!
Met de sloop van het oude kleedgebouw werden de gebruikers 
van de kleedlokalen en de commissiekamers ‘dakloos’. Er moest 
op allerlei manieren geïmproviseerd worden.

Die kleedhokken konden dan wel 
oud zijn, maar oude kleedlokalen 
zijn altijd nog beter dan helemaal 
geen kleedlokalen. Omkleden 
in de vier kleedlokalen bij de 
ingang ging wel, maar douchen 
was er daar niet bij. Daarvoor 
moest worden uitgeweken naar 
de kleedlokalen in de sportzaal, 
die we gelukkig mochten gebrui-
ken. Ook voor de mensen, die 
regelmatig gebruik maakten van 
de commissiekamers veranderde 
het nodige. Zij verhuisden naar 
de schaftketen, die Bouwbedrijf 
Van de Linde had neergezet. 

En net als bij de spelers ging 
dat met wat aanpassingen best 
goed.

Sponsorhome
De mensen van het clubblad 
vonden een onderkomen in het 
sponsorhome; samen met de 
mensen van ‘Arduin’ was het 
daar best gezellig. Daar stond 
ook de copy-printer en daar 
werden de bladen vervolgens 
in elkaar gezet en geniet. Het 
vorige clubblad was het laatste 
nummer, dat we daar hebben 
gemaakt.

De schaftketen worden geplaatst (foto Arjan Bot)

IN
HOUD

DECEMBER 2010
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Vanaf dit nummer hopen we een 
vaste stek te hebben in het nieu-
we gebouw. We hebben daar op 
de eerste verdieping een goede 
ruimte om te werken. Alleen als 
er een pallet papier, doos voor 
doos de trap op gedragen moet 
worden of wanneer Henk Steen-
bakker meer dan 850 clubbladen 
naar beneden moet sjouwen, 
denken we misschien met enige 
weemoed terug aan het oude 
hok (daarmee bedoel ik uiteraard 
niet het sponsorhome!).

Mooi houden!
Er is dus veel nieuw op het 
Wesselopark. Uiteraard valt 
het prachtige kleedgebouw het 
meeste op. U heeft er bij de 
opening of via de bijlage in De 
Bevelander kennis mee kunnen 
maken. Het is een uitermate 
functioneel gebouw, waar we als 
vereniging best trots op mogen 
zijn en waarin we onze gasten 
heel goed kunnen ontvangen. 
Laten we er met z’n allen voor 
zorgen, dat het mooi blijft! Heel 
veel leden hebben op de één 
of andere manier er aan mee-
gewerkt en dat hebben ze niet 
voor niets gedaan. En, denkend 

aan het Kloetinge-syndroom, dat 
tijdens de Ledenvergadering naar 
voren kwam; dit is duidelijk een 
project, dat niet bestemd is voor 
de eerste selectie; dit gebouw 
is er voor de jeugd en de lagere 
elftallen!

Ook nieuw
Er wordt gewerkt aan een nieuw 
kunstgras trainingsveld op de 
plaats van de vroegere zandbak. 
Op dat veld kunnen ook pupil-
lenwedstrijden gespeeld worden. 
Dat is een hele verbetering waar-
door er weer nieuwe mogelijkhe-
den zijn. 
En we zijn op zoek naar een nieu-
we voorzitter; een erg belangrijke 
functie binnen de vereniging. Jan 
van der Weele heeft er vijf jaar 
als voorzitter opzitten; u kunt 
zijn laatste ‘Van de voorzitter’ in 
dit nummer lezen. Ook op deze 
plaats willen we Jan bedanken 
voor zijn inzet voor de vereniging.
Verder staan we voor een nieuw 
jaar, maar eerst is er nog het 
Kersttoernooi voor de jeugd in 
de zalen van Sportpunt Zeeland; 
altijd een feestelijk en gezellig 
gebeuren. Hierover leest u ook 
meer in dit blad.

Als redactie hebben we natuur-
lijk ook enkele wensen voor 
het nieuwe jaar. Graag zouden 
we wat meer elan zien binnen 
de vereniging. Niet mopperen, 
maar aanpakken! Met z’n allen 
de schouders onder het werk 
zetten.

Namens de redactie wensen 
we u allen een gezond en in alle 
opzichten voorspoedig 2011 toe. 
Daarbij is gezondheid ontzettend 
belangrijk. In dit nummer mist u 
‘De Vrijwilliger van de Maand’. 
Dat heeft alles te maken met de 
gezondheid van de echtgenote 
van ons redactielid.
Ook anderen binnen onze ver-
eniging hebben de afgelopen tijd 
te maken gehad met ziekte. Zij 
zullen het met ons eens zijn, dat 
gezondheid veel belangrijker is 
dan sportief succes. 
Maar ook dat sportieve succes 
mogen we elkaar toewensen.

Goede feestdagen
en een gelukkig 2011.

Namens de hele redactie 
Adri de Bruine

Het Korrelteam  tijdens het
afwerken van het novembernummer
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Sportvrienden,

Dit wordt mijn laatste bijdrage aan deze rubriek van het club-
blad. Zoals jullie weten heb ik tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van 22 november 2010 aangegeven te stoppen als 
voorzitter.
Het grote tijdsbeslag was hiervoor de reden. Hierdoor bleven 
zaken liggen, zowel zakelijk, privé als voor Kloetinge. Ik heb 
ervoor gekozen om meer tijd aan mijn bedrijf en privéleven te 
schenken.

Van de (ex)voorzitter

De afgelopen vijf jaren waren 
hevig met allerlei positieve en 
minder positieve zaken. Gelukkig 
overheerst het eerste, waardoor 
het plezier aanwezig bleef.
Je wordt geconfronteerd met 
lief en leed. Vooral het leed 
heeft een grote impact gehad op 
onze vereniging. Het overlijden 
van Frank, Mathieu en Robbert 
bracht veel verdriet. Ook de zorg 
om onze zieke leden of hun aan-
hang leert ons steeds met beide 
benen op de grond te blijven 
staan. Voetbal blijft dan maar 
een spelletje.

Als ik nog eens terugkijk op de 
afgelopen vijf jaar zijn er vele za-
ken aan de orde geweest. Je zou 
bijna vergeten dat er wekelijks 
ook nog bijna 40 wedstrijden ge-
speeld worden en hiervoor moet 

toch van alles geregeld worden.
Hetzelfde geldt voor de wekelijk-
se trainingen. Er waren promo-
ties, kampioenschappen, degra-
daties. Eén van de hoogtepunten 
was de wedstrijd tegen Australië 
in het kader van het 75-jarig 
bestaan. Een schitterende hap-
pening met fantastisch weer en 
veel publiek.

De accommodatie is geweldig 
opgeknapt. Het 4e veld, het 
sponsorhome, de nieuwe kleed-
accommodatie, de skatebaan 
(via de Dorpsraad) en kunstgras 
op de oefen-/zandvlakte. Een 
geweldige vooruitgang. Laten we 
er zuinig op zijn en tijdens het 
gebruik ook de regels in acht 
nemen die hiervoor gelden.

Verder waren er nog vele za-

ken, zowel positief als negatief. 
De geweldige groei van het 
ledental van de SVVK, het be-
drijventoernooi, de wedstrijden 
tegen Feijenoord en NAC, de 
presentatieavonden/-gidsen, de 
groei van het aantal leden enz.
Het bezoek van de belasting-
dienst was minder leuk, maar 
door toedoen van een aantal 
leden van de SVVK is dit opge-
lost. De financiële positie baart 
wel zorgen.
Maar zoals ik al zei, het positieve 
overheerst, mede dankzij de 
inzet van velen. Ik zal best wat 
vergeten zijn, maar het gaat om 
een beeld van de afgelopen vijf 
jaar.
Ik ben niet uit beeld en zal nog 
regelmatig een bijdrage aan 
Kloetinge leveren, want er is nog 
voldoende te doen.

Bedankt voor jullie vertrouwen 
in de afgelopen vijf jaar en we 
treffen elkaar zeker op de nieuw-
jaarsreceptie. Fijne kerstdagen 
en een gelukkig 2011 voor jullie 
en allen die jullie dierbaar zijn.

Jan van der Weele

Er komt kunstgras op het (zand)oefenveld (foto Ad Lijnse)
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Het startsein voor de bouw van de nieuwbouw werd twee jaar geleden gegeven bij het begin van 
de Snertloop. We kunnen nu zien, waarvoor we ons ingespannen hebben; een prachtig gebouw 
voor de jeugd en de lagere elftallen.

SNERTLOOP
8 JANUARI 2011

Het gebouw staat er, maar er 
moet nog steeds geld worden 
ingezameld. Ook in de komende 
weken zijn er weer allerlei acties.

Op 8 januari is er de Snertloop, 
waarbij de lopers gesponsord 
kunnen worden. Het is een ge-
zonde en gezellige traditie. Na de 
feestdagen de spieren weer eens 
lekker gebruiken om het kerst-
diner en de oliebollen er af te 
lopen. En het is ook erg gezellig! 
Jong en oud lopen hun rondjes, 
moedigen elkaar aan en maken 
(als ze dat kunnen) onderweg 
een praatje.
Iedereen kan meedoen; niemand 
hoeft een heel uur te lopen. Je 
doet wat je kunt en als je wilt 
stoppen, doe je dat!

Op	15	januari	is	er	de	Moun-
tainbike	tocht	en	een	wan-
deltocht. Ook daaraan kan 
iedereen, die dat wil meedoen. KO

M
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3

Foto’s Arjan Bot

We hopen op veel deelnemers. Ze kunnen zien, waarvoor ze het doen!
Na afloop van de snertloop kunnen we elkaar ontmoeten op de 
Nieuwjaarsreceptie!.



6  OP DE KORREL - december 2010 Engineering

Prachtig
We hadden wel gedacht, dat het druk zou worden, maar zo druk, nee, dat 
hadden we niet kunnen denken! De kantine liep vanaf 4 uur vol met geno-
digden en leden, die bij deze belangrijke gebeurtenis voor onze vereniging 
aanwezig wilden zijn. Buiten vingen de clowns Tikkie en Taco de jeugdle-
den op. En met die jeugdleden kwamen ook weer ouders mee om het feest mee te maken.

Pad
Terwijl in de kantine de ge-
bruikelijke toespraken werden 
gehouden, werden buiten de 

ballonnen voor de ballonnen-
wedstrijd gevuld en uitgedeeld. 
Na de toespraken ging iedereen 
naar het nieuwe gebouw. Voor de 
ingang werd Marco van de Linde 
gevraagd een straatnaambordje 
te onthullen. Toen hij de vlag 
van zijn bouwbedrijf weg trok, 
kwam de naam Van de Lindepad 
te voorschijn; een huldeblijk 

voor het bedrijf dat al generaties 
lang de vaste bouwer van de vv 
Kloetinge is!

Drie
De jeugdleden gingen naar het 
2e veld waar de ballonnen wer-
den opgelaten. Het was reeds 
aardig donker, dus ze waren al 
snel niet meer te zien. Nu maar 
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wachten op de reacties om te 
zien, waar ze terecht gekomen 
zijn.
Wat een weelde; drie burge-
meesters die de opening samen 
verrichtten! Twee van hen zijn al 
bij de vereniging betrokken; kin-
derburgemeester Jordi Bot is zelf 
spelend lid; oud-burgemeester 
Dick van der Zaag is een trouw 
supporter en wellicht dat we de 
nieuwe burgemeester ook met 
enige regelmaat kunnen begroe-
ten.

Bewondering
Bij binnenkomst was er een 
drankje en de gasten zwerm-
den uit in het hele gebouw. Er 
is fl ink wat ruimte, maar vooral 
op de trap kwamen nog wel 
eens opstoppingen voor. Aan de 
buitenkant is het een imposant 
gebouw en binnen is het echt 
heel mooi. Dat was dan ook wat 
bijna iedereen aangaf. Het is een 
gebouw om trots op te zijn; een 
gebouw waarin we onze gasten 
en natuurlijk ook onze eigen 
teams kunnen ontvangen. Vooral 
de radiokamer en de commis-
siekamer op de eerste verdieping 
oogstten veel bewondering. 
Je hebt vanuit die ruimtes een 
prachtig uitzicht over bijna het 
hele Wesselopark.
Intussen werden de kinderen in 
de kantine bezig gehouden door 
de clowns Tikkie en Taco.
Nadat de meeste bezoekers het 
nieuwe gebouw hadden bekeken, 
werd het feest voortgezet in de 
kantine.

10 december 2010; een 
gedenkwaardige dag voor 
onze vereniging.

Hiernaast een fotoimpressie
met opnames van Arjan en 
Rianne Bot, Arie van Bochove, 
Riet Luteijn en Rien Walraven.

is fl ink wat ruimte, maar vooral 

eens opstoppingen voor. Aan de 
buitenkant is het een imposant 

heel mooi. Dat was dan ook wat 
bijna iedereen aangaf. Het is een 

enige regelmaat kunnen begroe-enige regelmaat kunnen begroe-
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Jaarverslag bestuur 2009-2010
Het seizoen 2009-2010 is voor vv Kloetinge een prima seizoen geweest, met als hoogtepunt de 
start van de nieuwbouw van de kleedaccommodatie. Eindelijk is de nieuwbouw een feit. 
Voor het financiële overzicht verwijs ik naar het verslag van de kascommissie en de jaarstukken.

Vergaderingen
Tijdens de algemene ledenverga-
dering in november wordt Peter 
Louwman herkozen als jeugd-
voorzitter.
Paul Dekker neemt na ruim 33 
jaar in velerlei functies betrokken 
te zijn geweest bij de club af-
scheid. Hij is benoemd tot erelid. 
Gekozen wordt Wout Hol voor 
accommodatiezaken. Helaas 
kan Wout dit niet lang volhouden 
i.v.m. zijn gezondheid. De functie 
is dan ook na enige maanden 
weer vacant.
Jaap Honingh wordt gekozen 
voor de functie technische za-
ken. Jaap zal de bestuursfunctie 
invullen en op de achtergrond 
werkt Kees Bastiaanse mee.
De vacante functie van vice-
voorzitter wordt ingevuld door 
Jos Verpaalen, die in juni door de 
leden wordt gekozen.

Daarnaast is het bestuur iedere 
maand in vergadering bijeen 
geweest. Ook hebben diverse 
gesprekken plaatsgevonden met 
de JC, alsmede met de SVVK en 
de technische staf. 
Verder zijn bestuursleden van 

Kloetinge bij vergaderingen aan-
wezig geweest van o.a. KNVB, 
de scheidsrechtersvereniging en 
was het bestuur vertegenwoor-
digd op recepties van kampioen-
schappen en jubilea. 
Met de gemeente Goes is regel-
matig overleg gepleegd omtrent 
het 4e veld, dat nog steeds pro-
blemen geeft en de te bouwen 
accommodatie. De Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge ging op 
30 april over tot de opening van 
de skatebaan; de voetbalkooi is 
het volgende project.
 
Resultaten
Het eerste elftal heeft prima 
meegedraaid in de 1e klasse. 
Ondanks een goede start werd 
promotie naar de hoofdklasse 
op het nippertje gehaald. In de 
beker was de 1e selectie uiterst 
succesvol. In de strijd om de dis-
trictsbeker werd echter verloren 
van Vlissingen. Cees Houtepen 
verlengde zijn contract met 1 
jaar.
De 1e selectie vocht zich terug 
naar de hoofdklasse, de tweede 
selectie handhaafde zich keurig 
in de reserve hoofdklasse.

Een weekend naar Barcelona in 
de winterstop voor de selectie 
bleek gezellig uit te pakken, 
hoewel voor een enkeling de 
vliegreis nogal duur werd.
Het 3e handhaafde zich helaas 
niet in de 2e klasse en degra-
deerde naar de 3e klasse. Het 4e 
speelde een prima seizoen in de 
3e klasse en het 5e speelde als 
vanouds zijn wedstrijden met alle 
toppers in 1 team.
A1 promoveerde naar de 4e 
divisie, B1 en C1 handhaafden 
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 ook dit jaar een 
succesvolle bijeenkomst voor 
de jeugd gehad met John Ebert, 
Hoofd Jeugd Opleiding.

De accommodatie
Helaas veroorzaakt het 4e veld 
door allerlei omstandigheden nog 
steeds problemen. De uitvoer-
der (Traas en Ovaa) is hier nog 
steeds debet aan. De gemeente 
zou, wat dat betreft, zich wat 
harder op mogen stellen.
Er is door de gemeente in janu-
ari groen licht gegeven voor de 
nieuw te bouwen accommodatie. 
Op 6 april ging de eerste paal de 
grond in dankzij oud-wethouder 
Rinus Dieleman en de nieuwe 
wethouder Jo-Annes de Bat.
Dat de bouw de nodige kosten 
met zich meebrengt die de ver-
eniging zal moeten opbrengen is 
duidelijk. 
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Er zullen ook (jaarlijks) extra 
acties moeten komen om de 
financiering rond te krijgen. 
Er is een groep deskundigen op 
de achtergrond bezig. 
Als bestuur is er veel waardering 
voor wat al gebeurd is, zeker 
voor Marco v.d. Linde.

Informatief
Het clubblad ‘Op de Korrel’ ver-
schijnt met regelmaat en wordt 
zowel door leden als sponsoren 
gewaardeerd. Op termijn zal toch 
de discussie ontstaan of de web-
site/nieuwsbrief effectiever is.
De website van de vereniging 
wordt steeds vaker bekeken. Een 
aantal enthousiastelingen heeft 
zich hierover ontfermd. Aanle-
vering van informatie wil nog 
wel eens stagneren en is voor 
verbetering vatbaar.
The Green White Army heeft 
afgelopen seizoen de club 
ondersteund. Het bestuur had 
graag gezien dat TGWA wat meer 
activiteit zou ontplooien.
Het jaarlijks terugkerende kerst-
toernooi blijft een groot succes.
In de winterstop is de tweede 
mountainbiketocht gehouden. 
Wederom een groot succes, 
mede dankzij een aantal enthou-
siastelingen. 
Op Koninginnedag stond de 

vereniging met een kraam op het 
Marktveld.

SVVK
De samenwerking met de SVVK 
verloopt prima. Bestuursleden 
blijven zich inzetten voor het 
werven van leden om de busi-
nessclub uit te breiden, wat 
ondanks de recessie prima lukt.
De jaarlijkse presentatie-avond 
van de selectie was een groot 
succes en werd gehouden bij de 
Rabobank in Goes. Gastspreker 
was René van der Gijp, die zijn 
woordje wel klaar had.
De presentatiegids zag er gelikt 
uit. Complimenten voor de ver-
vaardigers. Het is een prachtig 
stukje reclame voor onze club.
Eind mei werd op vrijdagavond 
het tweede Bedrijventoernooi 
gehouden. De inschrijving verliep 
wederom zeer vlot. Met een to-
taal van 30 teams was de avond 
zeer geslaagd. 
Voor de nieuwbouw zijn door 
een aantal middenstanders 
leuke acties bedacht, die voor 
vv Kloetinge een aardig bedrag 
opleveren.

Oud papier
Tot op heden verloopt het op-
halen van het oud papier via de 
gemeente redelijk. Echter nieuwe 

vrijwilligers zijn nog steeds wel-
kom. Te vaak en te gemakkelijk 
wordt afgezegd om te lopen. 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 2009-2010 is over 
het algemeen gezien een suc-
cesvol jaar, zeker als je kijkt 
naar wat bereikt is. De financiën 
baren nog steeds zorgen.
Echter, het bestuur blijft zich de 
komende jaren inzetten om uit 
het dal te klimmen. 
De bouw van een nieuwe klee-
daccommodatie is van start 
gegaan en brengt het nodige 
werk mee. 
Het bestuur zal een beroep moe-
ten doen op heel veel vrijwilligers 
om een en ander te kunnen rea-
liseren. Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, dan wordt 2010-2011 
een nog beter jaar..

Kapelle, november 2010
Hannie Kloet, secretaris
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DE COLUMN
VAN KEES

Oktober 

De eerste week van oktober mocht ik naar het Dordtse waar een 
ploeg uit die omgeving het opnam tegen een ploeg uit Gelderland. 
De woensdag ervoor had ik de shuttle run en spelregeltoets weer 
met goed gevolg afgelegd. Dus ik mag in ieder geval tot het einde 
van het seizoen op dit niveau acteren. Dat geeft toch weer een 
stuk zekerheid. De weergoden deden er overigens alles aan om 
roet in het eten te gooien. De hele nacht van vrijdag op zaterdag 
was het nat. Toen ik dan ook om half twaalf belde naar de vereni-
ging om te vragen of het doorging zei men het nog niet te weten. 
Ik heb ze toen uitgelegd dat ik toch een behoorlijk eindje moest 
rijden en dat ik het uiterlijk om twaalf uur wilde weten. 

Vocht
Daar schrok men nogal van 
maar ik hoorde in ieder geval 
niets meer. Toch sloeg de schrik 
mij nog wel even om het hart 
toen ik aankwam. Iemand van 
het bestuur vroeg mij even met 
hem mee te lopen over het veld. 
De consul had besloten dat de 
scheidsrechter het veld maar 
moest keuren! Ik met mijn nette 
schoenen over een erg nat veld. 
Er was een stuk echt slecht maar 
het overgrote deel was te doen. 
En je rijdt tenslotte ook niet ruim 
honderd kilometer voor niets. 
Maar het moet natuurlijk wel 
verantwoord zijn. Ik vond dat 
het kon, al hoopte ik wel vurig 
dat het niet opnieuw zou gaan 
regenen. Gelukkig bleef het bij 
wat licht gespetter net na rust. 
Er was overigens nog wel een 
komisch moment voor de wed-
strijd. Na de gebruikelijke kopjes 
koffie in de bestuurskamer had ik 
mijn tas in de kleedkamer gezet 
en bedacht ik dat het handig 
zou zijn om die kopjes koffie ook 
weer direct te lossen; het scheelt 
tenslotte gewicht. Nu was de 

kleedkamer hier niet voorzien 
van een WC dus moest ik een 
stukje teruglopen. In de gang 
kwam ik een man tegen die zich 
vriendelijk voorstelde. 
“Goedemiddag”, zei hij, “ik ben 
de rapporteur van de KNVB.” 
Ik stond aan de grond genageld 
want zoveel openheid ben ik 
niet gewend. Maar al snel bleek 
dat de man mij aanzag voor 
iemand van de thuisspelende 
vereniging. Ik heb hem dan ook 
vriendelijk de weg gewezen naar 
de bestuurskamer. Maar ik wist 
in ieder geval dat er over mij 
geoordeeld ging worden. 

Goede pot
De wedstrijd verliep voor mijn 
gevoel heerlijk maar dat zegt niet 
altijd wat. 
Ik moest direct aan de bak om-
dat de thuisclub in een moor-
dend tempo startte. 
Binnen tien minuten stonden ze 
voor. Na een minuut of twintig 
moest ik ook nog een penalty 
geven. Deze keer maakte ik 
gelukkig niet dezelfde fout als 
een paar weken terug door te 

vergeten de dader een gele kaart 
te geven. Nu had deze dader 
ook pech dat zijn haarkleur erg 
opvallend was. Zodoende kon ik 
hem gemakkelijk opsporen. Uit 
de strafschop werd gescoord 
en was de wedstrijd eigenlijk 
gespeeld. Net na rust werd het 
toch nog even wat grimmiger en 
moest ik nog drie keer een kaart 
uitdelen. Ook had ik nog wel 
even een baalmoment. 
Twee spelers waren wat aan het 
rommelen en volgens sommi-
gen was er nagetrapt. Maar op 
datzelfde moment ging de aanval 
verder en kwam er een doelrijpe 
kans uit. Helaas kon ik daarna 
de daders niet meer direct 
traceren en om nu te gaan lopen 
zoeken daar had ik ook geen 
zin in. Maar toch een smetje op 
een voor mijn gevoel goede pot. 
Diep in de tweede helft maakte 
de thuisclub ook nog een derde 
goal en hoewel ik het vlagsignaal 
van de assistent negeerde kwam 
er geen protest. Ik moet eerlijk 
zeggen dat de kwaliteit van deze 
assistent ook niet super was en 
dan druk ik mij nog erg voorzich-
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tig uit. In de laatste minuut de-
den de bezoekers nog iets terug 
maar daar bleef het bij. Voor mijn 
gevoel de beste wedstrijd van 
het seizoen maar laten we maar 
zo zeggen; ik ben niet helemaal 
objectief. 

Ko en Sjaak
De maandag erop was het de uit-
reiking van de wereldberoemde 
Ko de Winter Fair Play Cup. Deze 
bokaal vernoemd naar één van 
de beroemdste scheidsrechters 
van Zeeland en verre omtrek 
werd deze keer gewonnen door 
Waarde. Op deze avond was er 
ook nog een presentatie van 
Angelo Boonman. Als je hem 
hoorde vertellen zou je vlaggen 
bijna leuk gaan vinden. Wie weet 
ga ik toch nog wel eens een 
loopbaan startten als assistent 
scheidsrechter. Overigens was 
op woensdagmorgen de foto in 
de krant zeer verwarrend. Is Ko 
nu Sjaak of is Sjaak nu Ko. Kort-
om wil de echtte Ko de Winter nu 
opstaan of is het Sjaak de Winter 
en Ko Vleugel. Het blijft voorlopig 
een mysterie. Wie overigens ooit 
nog denkt dat het amateurvoet-
bal voor een scheids lichter is 
dan het betaald voetbal komt 
bedrogen uit. Luinge was in de 
ere-divisie nooit geblesseerd en 
nu viel hij in de topklasse uit met 
een zweepslag. Kun je nagaan 
hoe zwaar wij het hebben. 

Gekleurd
De volgende pot was in het West 
Brabantse land waar dan weer 
een ploeg uit het Dordtse (op dat 
moment de koploper) op bezoek 
kwam. Deze vereniging heeft 
sinds kort een prachtige nieuwe 
accommodatie. Dus ik was wel 
nieuwsgierig hoe dat er allemaal 
uit zou zien. Het was allemaal 
keurig al moet ik eerlijk zeggen 
dat het allemaal nogal krap was. 

De bestuurskamer was niet echt 
groot en ook op het scheidsrech-
tershok was zoals gebruikelijk 
fors bezuinigd. Gelukkig ben ik 
maar een klein miezerig ventje 
want anders had ik niet veel 
ruimte gehad. Maar het was 
nieuw en dan is het altijd wel 
netjes. De wedstrijd begon onder 
een strak blauwe hemel en een 
heerlijk zonnetje. Het spel was 
aanvankelijk ook nog wel aardig 
maar nadat de thuisploeg tegen 
de verhouding in op voorsprong 
kwam en besloot deze met hand 
en tand te verdedigen, was het 
gedaan met de wedstrijd. Ook 
zelf was ik niet super scherp 
maar ik moet eerlijk toegeven 
dat ik er de avond vooraf ook 
niet echt voor geleefd had of 
juist wel?? Tot aan de rust was 
er niet veel aan de hand. Dat 
werd na rust wel anders. De 
bezoekers misten een paar grote 
kansen en dan begint men toch 
wat gefrustreerd te raken. De 
gemoederen liepen helemaal 
hoog op toen ik een goal van hun 
afkeurde wegens buitenspel. Een 
aantal spelers beweerde dat de 
bal werd teruggetrokken en dat 
het zodoende geen buitenspel 
was. Hoewel ik aanvankelijk 
zeker was van mijn zaak is het 
vervelende dat het toch aan je 
gaat knagen. Je draait de situ-
atie nog eens een aantal keren 
af maar gelukkig kwam ik toch 
steeds tot de conclusie dat de 
bal vooruit gespeeld werd en 
de speler er al stond. Het werd 
overigens wel steeds grimmiger 
en de kaart moest vier keer ge-
trokken worden. De stand bleef 
ongewijzigd en zodoende was 
ik bij de bezoekers natuurlijk de 
dader. Alhoewel zowel de ploeg 
als de begeleiding na afloop zeer 
correct bleven. Ook de trainer 
bleef correct en zei dat ze de 
kansen gewoon moeten benut-

ten dan is er niets aan de hand. 
Die maandag met grote interesse 
de sites gelezen. En daar stond 
natuurlijk bij de bezoekers dat 
ik de goal onterecht had afge-
keurd en volgens de thuisploeg 
was dat volledig terecht. Hoezo 
gekleurde brillen. Op de site van 
de bezoekers waren er zelfs twee 
lezingen. De ene verkondigde dat 
de bal werd teruggetrokken van 
de achterlijn de andere gaf wel 
toe dat de bal niet werd terug-
getrokken maar dat de speler 
nog achter de man stond die de 
pass gaf. De honderd procent 
waarheid zullen we helaas nooit 
weten maar ik sta nog steeds 
achter mijn beslissing. En als 
je dan diezelfde maandag in de 
krant leest dat er twee scheids-
rechter klappen hebben gekre-
gen waarvan één dader slechts 
vijftien jaar oud was dan ben je 
blij dat je de afgelopen zaterdag 
met normale mensen te maken 
hebt gehad. 

Fatsoen
Mijn volgende wedstrijd was in 
het Zeeuws-Vlaamse land. Deze 
eerste klasser nam het op tegen 
een ploeg uit het Dordse. Na een 
nat begin van de dag was het 
gelukkig die middag droog en 
redelijk zonnig maar er stond een 
harde wind dwars over het veld. 
Natuurlijk hadden we ook deze 
middag weer het digitale wed-
strijd formulier. Voor de wedstrijd 
weigerde eerst de computer 
en later de printer alle dienst, 
zodoende kon ik niet veel doen. 
Ik gaf aan dat ik niet langer kon 
wachten en dat ik na de war-
ming-up graag een geprint exem-
plaar zou willen hebben. Toen ik 
terug kwam in mijn kleedlokaal 
lag er keurig een geprint exem-
plaar met de pasjes er bovenop. 
Toen ik op het papier keek dacht 
ik nog ‘Mijn ogen gaan wel erg 



12  OP DE KORREL - december 2010 Engineering

snel achteruit!’ maar zelfs toen 
ik mijn leesbril pakte gaf dat 
niet veel verbetering. In plaats 
van namen stonden er allemaal 
tekens, maar de pasnummers 
stonden er wel op. Gelukkig had 
dit gedoe geen invloed op mijn 
wedstrijd. Hoewel ik ook deze 
vrijdagavond een feestje had 
gehad merkte ik er veel minder 
van dan de vorige week. Nu kan 
het ook schelen dat ik dit keer 
rode wijn had gedronken en geen 
bier en ook de hoeveelheid had 
ik aangepast. Het spelniveau 
was dramatisch maar ik had zelf 
het gevoel dat ik me er aan kon 
onttrekken. In het begin waren er 
nog wel wat overtredingen maar 
nadat ik had aangegeven dat ik 
het genoeg vond en dat ik anders 
andere maatregelen ging nemen 
gebeurde er eigenlijk niets meer. 
Helaas bleef het spelniveau de 
hele middag bedroevend en 
werd er ook niet gescoord. Een 
bloedeloze brilstand was het 

resultaat. 
Maar zelf had ik er een goed 
gevoel over en na afloop kreeg 
ik gelukkig veel handen en 
positieve opmerkingen. Jammer 
alleen dat de begeleiders van 
de bezoekers niet het fatsoen 
hadden om een hand te geven. 
Ik had me tijdens de wedstrijd er 
nog over verbaasd hoeveel men-
sen zij wel niet in de technische 
staf hadden maar na het laatste 
fluitsignaal waren ze direct al-
lemaal verdwenen. Nu kan dat 
ook zijn uit schaamte want als 
je zoveel mensen rond een elftal 
hebt en je krijgt ze dan nog niet 
beter aan het voetballen dan zou 
ik me misschien ook wel gaan 
schamen. Na afloop gingen we 
de strijd weer aan met computer 
en printers. 
Eerst heb ik de beide leiders nog 
even laten schrikken. Ik stelde 
dat we een probleem hadden 
omdat er allemaal ongerechtigde 
spelers hadden mee gedaan. 

Toen ze vroegen hoe ik daarbij 
kwam heb ik ze het formulier 
laten zien. Dat vonden ze wel een 
goede mop. Er werd vervolgens 
toch nog een leesbaar exemplaar 
tevoorschijn getoverd. Vervol-
gens moesten we natuurlijk in-
voegen op de digitale snelweg er 
daar zaten natuurlijk alle andere 
voetbalclubs op. Kortom, na heel 
veel zandlopers konden we toch 
het formulier verzenden. Daarna 
nog even gezellig nagepraat en 
weer op huis aan. 

Dom
De volgende week stond er een 
bekerwedstrijd op het program-
ma. Voor mij een unicum want 
meestal ben ik na de groepsfase 
klaar. Toen ik echter de aanstel-
ling kreeg voor deze wedstrijd 
moest ik wel even slikken. Een 
ploeg uit de onderste regionen 
van de vierde klasse zaterdag 
tegen een subtopper uit de 
tweede klas. Kortom je verwacht 
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er niet veel van. Die zaterdag 
was het oerdegelijk Nederlands 
herfstweer. De regen plensde 
naar beneden en een onvervalste 
zuidwester teisterde het Zeeuw-
se land. Toen ik aankwam merkte 
ik direct hoeveel wind er stond 
want de achterklep van mijn 
auto belande precies op mijn 
kale schedel; dus al geblesseerd 
voordat de wedstrijd begon. In 
de bestuurskamer aangekomen 
vroeg ik nog maar even of het 
veld er goed bij lag. Men zei dat 
er niets aan de hand was en dat 
het er goed bij lag. Daar dacht 
ik toch wat anders over toen ik 
het veld betrad. Maar de bezoe-
kers smeekten mij het niet af 
te lasten omdat ze anders door 
de week terug moesten komen. 
Nu was het veld ook zeker niet 
onbespeelbaar maar het weer 
eigenlijk wel.
Tijdens de warming-up kreeg 
mijn trainingspak een vochtdoor-
latendheidstest en in moet con-
stateren dat het pak daar voor 
gezakt is. Bovendien waren mijn 
sporadisch aanwezige hersens 
tijdens de warming-up bevroren 
aangezien ik besloot in korte 
mouwen te gaan fluiten. Daar 
heb ik dus de hele eerste helft 
spijt van gehad. Ik voelde mij 
wel heel stoer maar ook oerdom. 
De wedstrijd verliep nog best 
spannend. De thuisclub kwam 
de eerste helft een keer over de 
middenlijn en scoorde prompt. 
Daar zetten de bezoekers twee 
goals tegenover maar zodoende 
was het bij rust nog spannend. 
Net na rust (ik in lange mouwen 
en thermo shirt) leek er een 
stunt in de lucht te hangen naast 
de vele regenwolken. De thuis-
club maakte gelijk en die stand 
bleef tot twintig minuten voor tijd 
staan. Toen waren de bezoekers 
het echter beu en scoorden nog 

vier keer waardoor ze duidelijk 
over gingen naar de volgende 
ronde. Gelukkig hoefde ik geen 
kaarten te geven en verliep het 
allemaal gladjes. Na afloop was 
de douche zo heerlijk dat ik 
erover dacht de paperassen daar 
in te vullen maar dat ging helaas 
niet. Na nog een gezellig samen-
zijn in de bestuurskamer kon ik 
toch met een goed gevoel naar 
huis. 

Noodlot
De laatste week van oktober 
mocht ik een onvervalste streek-
derby in het land van Heusden 
en Altena fluiten. De dorpen 
liggen op vijf kilometer afstand 
van elkaar. Bovendien was ik nog 
nooit bij de thuisploeg geweest 
dus dat is dan ook wel weer leuk. 
Langzaam maar zeker komt mijn 
lijstje vol. Die zaterdag regende 
het toen ik opstond maar geluk-
kig kwam al snel de zon erbij. 
Toen ik echter Zeeland uit reed 
was het gedaan met de zon en 
op de plaats van bestemming 
aangekomen was het druilerig. 
Maar gelukkig werd het snel 
droog. Tijdens de warming-up 
werd al snel duidelijk dat het 
druk werd. Ik was ook benieuwd 
hoe mijn rechterkuit het ging 
houden want ik had daar woens-
dag tijdens de training een beet-
je rot gevoel in gekregen. Maar 
ik had gisteren de boel getest en 
geen last meer gehad. Ook nu 
voelde ik niets en ging vol goede 
moed aan de wedstrijd beginnen. 
Het veld was boterzacht maar ze-
ker goed bespeelbaar. Het was al 
snel duidelijk dat het een echte 
derby was want beide ploegen 
streden voor elke meter. Al na 
een paar minuten namen de be-
zoekers een voorsprong toen ik 
een vrije trap gaf op de rand van 
de zestien en ze die er prachtig 

in krulden. Na ongeveer een 
minuut of twintig sloeg het nood-
lot voor de eerste keer toe. De 
thuisploeg schoot een bal snoei-
hard de zestien meter in en een 
verdediger hield zijn hand voor 
zijn gezicht als bescherming. 
Via die hand ging de bal over de 
achterlijn. De hand ging absoluut 
niet naar de bal maar de bal naar 
de hand. Nu was ik natuurlijk 
de gebeten hond. Ze bleven er 
maar over doorzeuren totdat ik 
dreigde om de eerste de beste 
die er nog wat over zei direct 
rood te geven (bluf….). Toen werd 
het toch wat stiller. Ook uit een 
vrije trap maakten ze even later 
gelijk en volgens de krant was 
die vrije trap een goedmakertje 
voor de niet gegeven strafschop. 
Knap dat zo’n journalist vanaf de 
tribune kan zien wat er in mijn 
gedachten omgaat. Na ongeveer 
een half uur kwam het noodlot 
voor de tweede keer. Nadat ik 
snel wilde draaien, iets wat je op 
mijn leeftijd eigenlijk niet moet 
doen, kwam weer dat vervelende 
stijve gevoel terug in mijn kuit. Ik 
kon (durfde) absoluut niet meer 
aan te zetten en na vijf minuten 
op één been te hebben rondge-
huppeld toch maar afgefloten. 
De verzorger van de thuisclub 
kwam direct op me afgestormd 
en onderwierp de kuit aan een 
grondige inspectie. Hij kwam tot 
de conclusie dat er niets ernstigs 
aan de hand was. Waarschijnlijk 
een lichtte verrekking. Hij koelde 
het even en dan kon ik best ver-
der zo stelde hij. De tien minuten 
tot de rust gingen me overigens 
niet lekker af. Doordat hij stevig 
op het zere plekje had geduwd 
was het er qua gevoel niet beter 
op geworden. 

Doorgaan 
In de rust kwamen beide aan-
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voerder vragen of ik toch alstu-
blieft door wilde gaan want het 
ging zo goed. Nou, ik had toch af 
en toe andere dingen gehoord, 
stelde ik maar dat was volgens 
hen de emotie van de derby. 
Ook de trainer van de thuisploeg 
kwam me vragen door te gaan. 
Na een intensieve behandeling 
met koude zalfjes moet ik eerlijk 
zeggen dat het weer wel rede-
lijk ging. Dus na overleg met de 
diverse betrokkenen besloten 
het te proberen. Na tien minu-
ten in de tweede helft had de 
thuisploeg er vast spijt van dat 
ze me gevraagd hadden door te 
gaan. Een verdediger gaf een 
klein duwtje op de rand van de 
zestien en omdat ik weer aardig 
uit de voeten kon stond ik er 
bovenop en floot. De dader was 
woest want het was maar een 
klein duwtje…. Als je dan fluit om 
de vrije trap te laten nemen weet 
je eigenlijk al dat onheil drie er-
aan komt en dat de bal erin gaat 
vliegen en dat gebeurde ook. 
De rapen waren gaar en ook de 
trainer brulde vanaf de kant dat 
ik de enige op het sportcomplex 
was die een overtreding had ge-
zien. Maar omdat ik besloten heb 
dat soort excessen dit seizoen te 
negeren gingen we vrolijk verder. 
Toen ik overigens even later aan 
de andere kant voor eenzelfde 
vergrijp ook een vrije trap op de 
rand van de zestien gaf hoorde 
ik hem niet. Dat zijn speler de 
bal vol in de muur trapte kan 
ik natuurlijk ook niet helpen. 
Daarna verscheen de voorhoede 
van de thuisclub liefst drie keer 
alleen voor de keeper maar niet 
één keer troffen ze doel. En dan 
gebeurd het natuurlijk aan de 
andere kant. Door twee snelle 
counters liepen de bezoekers uit 
naar een geflatteerde overwin-
ning. Helaas kwam de blessure 
het laatste kwartier ook weer 

behoorlijk opzetten en werd het 
ook nog even hard. Na één kaart 
in de eerste helft moest ik nu in 
een paar minuten tijd vier keer 
naar de borstzak. Toch waren 
de spelers na afloop tevreden. 
Dat kon niet gezegd worden van 
de trainer van de thuisclub. Met 
grote stappen banjerde hij langs 
mij heen van het veld zonder 
een woord te zeggen. Toch was 
de sfeer in de bestuurskamer 
uitermate vriendelijk en ik had 
niet het idee dat ze mij wat ver-
weten. Net op het moment dat 
ik langzaamaan op wilde gaan 
stappen verscheen plotseling de 
trainer in de bestuurskamer. Hij 
knoopte een gesprek aan met de 
trainer van het tweede en deed 
daarin uitvoerig en zeer luidruch-
tig verslag van mijn falen. Omdat 
ik toch net weg wilde gaan stond 
ik op en zei dat het hoog tijd 
werd om terug naar Zeeland te 
gaan. Maar dat was tegen het 
zere been. Hij beet me toe dat ik 
laf was en niet tegen kritiek kon 
(dat laatste klopt) en dat ik, als 
ik een vent was weer ging zitten. 
Nu had ik daar geen behoefte 
aan dus vroeg ik de gastvrouw 
om mijn spullen om te kunnen 

vertrekken. Inmiddels hing er 
een ijzige stilte in de bestuurs-
kamer. Op het moment dat ik de 
bestuursleden netjes een hand 
wilde geven liep de trainer weer 
met grote passen de bestuurka-
mer uit maar ik het voorbijgaan 
beet hij me nog toe dat ik een 
arrogante drol was (zo ben ik 
overigens nog nooit genoemd 
dus die kunnen we weer bijschrij-
ven). Maar zijn laatste woorden 
waren dat hij me nog een prettig 
weekend wenste. Kijk en dat is 
dan toch weer een positief einde. 
Dus kon ik, zei het strompelend, 
toch weer welgemoed naar onze 
mooie provincie afreizen. Na-
tuurlijk op de maandag nog even 
het wedstrijdverslag op hun site 
gelezen maar daar stond tot mijn 
stomme verbazing dat ik goed 
had gefloten?????? Dat stukje 
zal vast niet door die trainer 
geschreven zijn maar je weet het 
natuurlijk nooit. Of ik de week 
daarna weer voldoende hersteld 
was om te fluiten leest u in de 
volgende column. Anders duurt 
het gewoon wat langer om de 
vijfhonderd te halen.

Kees 
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Startplaats: Wesselopark Kloetinge, Noordeinde 11 (0113-213173)
Informatie: www.vvkloetinge.nl
E-mail: mtbtochtkloetinge@live.nl
 wandeltochtkloetinge@live.nl
Kosten: 5 euro (opbrengst t.b.v. nieuwe kleedaccommodatie)
Inschrijving: vanaf 11:30 tot 13:30 in het clubgebouw
Starttijd: tussen 12:00 en 13:30
Kleedruimte, douches en bike-wash aanwezig!
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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 - 34 44 45

Met dank aan alle sponsoren

B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE
BOUWEN OP VERTROUWEN veelzijdig drukwerk
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Na afl oop van de tochten gratis
erwtensoep en grote verloting!

Zat.
15 jan.
2011

mountainbike en wandeltocht 
vv Kloetinge een variatie van verharde en onverharde paden 

door het natuurschoon van Zuid-Beveland

Met dank aan alle sponsoren

MBK poster2011.indd   1 04-11-10   15:50
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2010 - 2011
We begonnen het jaar met een 
erg lange winterstop. Hierin 
heeft de selectie een reis ge-
maakt naar Barcelona. Vliegen 
met zijn allen was een hele 
ervaring, maar wel eentje om 
nooit meer te vergeten. Ook 
een lang weekend weg om 
nooit te vergeten. 

Deze lange winterstop had ons 
geen goed gedaan. We kwamen 
met een erg mooie reeks uit 
het jaar 2009. Maar het vervolg 
was niet goed. Regelmatigheid 
en de juiste vorm ontbraken om 
die reeks door te trekken. Maar 
het doel hebben we gehaald; de 
vv Kloetinge promoveerde naar 
de hoofdklasse. Het was met 
de hakjes over de sloot. Tot de 
laatste wedstrijd toe moest er 
gestreden worden om de recht-
streekse promotie af te dwingen. 
Voorgaande wedstrijden hadden 
we steeds de trekker in eigen 
hand maar haalden hem maar 
niet over. Op het einde stond er 
toch een mooie rangschikking op 
het bord ‘De vv Kloetinge binnen 
de eerste vier’ en doelstelling 
gehaald.
De vakantieperiode heeft de se-
lectie aardig verjongd. Afscheid 
werd er genomen van Niels Kole 
en Erwin van der Woerdt. Een 
gemiddelde leeftijd van 22 jaar 
staat nu op de teller. Jong en 
soms nog onervaren voor de 
hoofdklasse. 
De voorbereiding bracht ons 
de wedstrijd tegen NAC. Alles 
om deze wedstrijd heen was 
zeer goed georganiseerd. Het 
ging deze wedstrijd ook om de 
sponsoring en het samenzijn. 
Zeer geslaagd en voor herhaling 
vatbaar. 

De bekerwedstrijd tegen Topklas-
ser VVSB ging verloren maar we 
lieten ons van onze beste kant 
zien. De totale voorbereiding 
bracht ons eigenlijk niet het 
juiste beeld van waar we zouden 
staan. Dit is pas duidelijk ge-
worden in de eerste fase van de 
competitie.
We zijn de huidige competitie 
ook zeer goed begonnen met 
een overwinning op Nieuw Lek-
kerland. De daarop volgende 
wedstrijden hebben we laten 
zien dat we in de Hoofdklasse B 
niet voor andere teams hoeven 
onder te doen. Zelfs tegen gere-
nommeerde tegenstanders als 
Kozakken Boys en ASWH ston-
den we ons mannetje. Dit jonge 
team verdient zo nu en 
dan een pluim. In 
VVGZ hebben we 
dik onze meer-
dere moeten 
erkennen, maar 
dat is geen 

schande. 
We moeten wel met zijn allen 
keihard werken en blijven werken 
voor de gewenste resultaten 
maar daar is niets mis mee. 
We switchen op de ranglijst 
steeds tussen rechter en linker 
rijtje. Wat belangrijk is dat we 
op het eind op plaats tien staan 
en zodoende de nacompetitie of 
rechtstreekse degradatie ontlo-
pen. Dit zou een mooi resultaat 
zijn en een nog grotere pluim 
betekenen voor dit jonge team.
Ik begon met de winter en eindig 
met de winter. De winter heeft 
zijn intrede al zeer vroeg gedaan 
in voetballand. Sneeuw en vorst 
doet ons al snel zoeken naar al-
ternatieven. Sinterklaas is ook al 
weer geweest en heeft de pakjes 
uitgedeeld. De Kerstman raast 
al bijna weer in zijn slee door de 
sneeuw en OUD en NIEUW staat 
voor de deur. 
Met al deze gegevens wil ik jullie 
een ‘Zalig Kerstfeest en een voor-
spoedig 2011 toewensen’. Op 
sportief gebied ‘Succes!’ en het 
allerbelangrijkste met ‘Een goede 
gezondheid en een glimlach om 
de mond.’
 
Cees Houtepen

We zijn de huidige competitie 
ook zeer goed begonnen met 
een overwinning op Nieuw Lek-
kerland. De daarop volgende 
wedstrijden hebben we laten 
zien dat we in de Hoofdklasse B 
niet voor andere teams hoeven 
onder te doen. Zelfs tegen gere-
nommeerde tegenstanders als 
Kozakken Boys en ASWH ston-
den we ons mannetje. Dit jonge 
team verdient zo nu en 
dan een pluim. In 
VVGZ hebben we 

Cees Houtepen (foto Arjan Bot)
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Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2009-2010
Alhoewel het al weer november is kijken we nog even terug naar wat er in het afgelopen seizoen 
allemaal is gebeurd binnen de jeugdafdeling. Rond de winterstop begint de jeugdcommissie 
gewoonlijk met het inventariseren van de trainers en leiders die het nieuwe seizoen weer hun bij-
drage willen leveren aan de jeugd van de vv Kloetinge. Ook dit seizoen was het een hele klus om 
alle teams te voorzien van een leider en een trainer. Maar uiteindelijk kregen we alle teams bezet, 
al dan niet met hulp van een aantal ouders en de jeugdcoördinatoren, Jean-Pierre de Keijzer, Wim 
Hazelaar, Rinie Versluis, Wim Steenbergen, Willem de Vrieze en Wim Verlinden.

De jeugdcommissie kwam elke 
maand bijeen om alles in de 
jeugdafdeling in goede banen te 
leiden. In de loop van het seizoen 
hebben we de structuur van 
de Jeugdcommissie aangepast 
en opgesplitst in verschillende 
commissies zodat we effi ciënter 
kunnen vergaderen.
Er is nu een Technische Com-
missie Jeugd (TCJ) die bestaat uit 
de coördinatoren en het Hoofd 
Jeugd Opleiding. De voorzitter 
van de TCJ is Ad Joosse. Daar-
naast is er een Commissie Toer-
nooien En Ondersteuning (CTEO), 
waarin de organisatie van toer-
nooien, activiteiten, het beheer 
van de materialen en de verkoop 
van kleding zijn ondergebracht. 
Deze commissie staat onder 
leiding van Evert de Gijsel, die 
sinds eind vorig seizoen tezamen 
met Peter van Sorgen deze com-
missie is komen versterken. De 
algemene en dagelijkse leiding 
van de Jeugdafdeling gebeurt 
door de Algemene Commissie, 

waarin de voorzitters van de TCJ 
en CTEO naast de wedstrijdse-
cretaris zitting hebben onder 
leiding van Peter Louwman, voor-
zitter van de Jeugdcommissie. 
 
De verkoop van kleding loopt 
bijzonder goed. André Lockefeir 
regelt dit alles 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 
de vereniging besteld en daar-
door krijgt de club een deel van 
de opbrengst, die bestemd is 
voor de jeugdafdeling. 
Ook de gevonden en verloren 
kleding regelt Andre via een link 
op de website, zo komt er heel 
wat kleding terug bij de juiste 
personen. 
Op zaterdagmorgen heb ik 
versterking gekregen van Willem 
de Vrieze en André Lockefeir die 
regelmatig alles in goede banen 
leiden.

De digitale nieuwsbrief wordt 
goed ontvangen en we krijgen 
daar veel positieve reacties op.
Een open communicatie bevor-
dert de goede samenwerking 
met en tussen de vrijwilligers. 
We proberen hiermee naast het 
programma van de komende 
weken de trainers/leiders van 
informatie te voorzien zoals een 
activiteitenkalender, besluiten 
van de jeugdcommissie, mede-
delingen van bestuur en van de 
KNVB enz.
Er waren ook dit jaar weer win-
naars en verliezers, een aantal 
teams werd kampioen en sommi-
ge teams moeten in het nieuwe 
seizoen een stapje terug doen.

Naast het voetballen is het ook 
belangrijk om nevenactiviteiten 
te organiseren voor de leden. 
Voor de allerkleinsten was het 
bezoek van Sinterklaas een fan-
tastisch feest. In januari zijn de 
Ministars, E- en F-pupillen naar 
de fi lm geweest in Goes.
Ook was het een groot succes 
om met heel veel jeugd naar 
een profwedstrijd te gaan. Vele 
kinderen keken hun ogen uit en 
hebben van de wedstrijd niet 
veel gezien. 
Het Kerstzaalvoetbaltoernooi 
werd zoals gebruikelijk tijdens 
de Kerstvakantie georganiseerd 
door de gezamenlijke Goese 
verenigingen. Ook hieraan heeft 
de jeugdcommissie een stevige 
bijdrage geleverd. Dit is een fan-
tastisch evenement wat al voor 



18  OP DE KORREL - december 2010 Engineering

het 38e jaar werd georganiseerd. 
Gedurende twee weken wordt er 
door ca. 1200 jongens en meis-
jes in de zaal gevoetbald.
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. 
Aan het eind van het seizoen 
werd de afsluiting van het 
seizoen georganiseerd met een 
onderling toernooi en oudervoet-
bal. Tot slot waren er zomerkam-
pen voor de diverse teams, die 
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 ho-
pen dat we ook dit jaar op jullie 
inzet kunnen rekenen.

Namens de jeugdcommissie van 
de vv Kloetinge,
Antoine van Goethem
november 2010.

Wie gaat er mee naar Breda?                                              

Datum: zondag 30 januari 2011 
Aanvang: 14:30 uur
Aanwezig: 12:00 uur (Wesselopark)
Vertrek: 12:30 uur 
Terug: 18:00 uur 
Voor wie: Alle vv Kloetinge jeugdleden 
 van  A’s tot en met mini’s, inclusief trainers

Kosten
bestaan uit: busvervoer + toegangskaartje
Jongeren * € 23,50
Volwassenen € 28,50
*geboren na 1-7-1991

De leiders/trainers moeten gewoon betalen!!
Opgave via je trainer tot zaterdag 8 januari 2011. 

Organisatie: Rianne Zandee 

zondag 30 januari 2011 

Foto Arjan Bot
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Kloetinge, 7 december 2010     

Beste allemaal,

Dankzij de contacten tussen NAC en Kloetinge n.a.v. de on-
derlinge oefenwedstrijd afgelopen zomer en de inzet van één 
van onze jeugdbestuursleden is het gelukt om kaartjes te 
krijgen voor de wedstrijd:

NAC	Breda	-	AJAX	op	zondagmiddag		30	januari	2011
Het enige probleem is dat het op een zondagmiddag te doen is, terwijl wij een zaterdagvereniging zijn.
Gelukkig heeft het hoofdbestuur goedkeuring gegeven. Een middag is natuurlijk veel leuker voor de jong-
ste spelers die dan veel makkelijker mee kunnen.

Graag even aandacht voor de volgende zaken.
• Er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar dus Vol = Vol.
• Opgave per team via de leiders/trainers (geen losse strookjes).
• Bij opgave direct betalen bij je leider/trainer.
• Opgaaf inclusief kopie identiteitsbewijs (geldt voor iedereen!!!)
• Zonder vooraf ingeleverde kopie ID bewijs geen toegang tot het stadion.
• Opgave is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 8 januari 2011.
• Deze uitnodiging is bestemd voor de voetbaljeugd (niet de ouders).
• Wanneer na zaterdag 8 januari kaarten over zijn, dan kunnen ouders deze afnemen.
 Bericht volgt via de mail.
• Leiders/trainers zorgen onderling voor voldoende begeleiding per team.
 Bij mini’s, F’s en E’s ga ik uit van 1 begeleider op 4 spelers.
 Bij de andere teams reken ik op 1 begeleider op 5 spelers.
• Ieder dient zelf een lunchpakket met drinken mee te nemen voor in de bus.
 Misschien extra drinken voor de terugreis. De bussen blijven in Breda staan.
• Zondag 30 januari om 12:00 uur aanwezig i.v.m. de indeling van de bussen.
• Op tijd aanwezig zijn, we wachten niet met vertrek.
• Terugkomst is gepland rond 18:00 uur. 
• In het stadion zitten we in een NAC-vak. Let op: kleding, sjaaltjes, vlaggen, etc. van AJAX
 worden NIET toegestaan door NAC (dan geen toegang tot stadion)
• De kosten zijn berekend met maximaal gevulde bussen (50 personen)
 Wanneer het niet goed uitkomt, bestaat de kans dat er enkele auto’s rijden.
• Voor de leiders: Per team de opgaven tegelijkertijd inleveren
 (uiterlijk  zaterdag 8 januari) bij Rianne Zandee, Annie M.G. Schmidtlaan 8 in Kloetinge.

Als er nog vragen zijn, mail of bel mij dan even. Ik hoop op een leuke, gezellige en spannende middag. 

Rianne Zandee  
riannezandee@zeelandnet.nl; 0113-211999

NAC	Breda	-	AJAX	op	zondagmiddag		30	januari	2011
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Sinterklaasfeest 2010
In oktober schreef Sinterklaas een brief aan de vv Kloetinge; hij wilde graag weer op bezoek ko-
men bij de F- en Mini-pupillen. Nou, dat kon natuurlijk!
Er ging een commissie aan het werk om er een leuk Sinterklaasfeest van te maken. Het zou dit 
jaar een ander feest worden, dan we gewend zijn. Het zou een voetbalfeest worden, een Pieten-cli-
nic met allerlei voetbalspelletjes. Jimmy Verlinde en Eric Stevense namen de organisatie daarvan 
op zich.

Deze Pieten-clinic zou op het 
kunstgrasveld  gehouden 
worden, maar Jimmy en 
Eric hadden ook rekening 
gehouden met de mogelijk-
heid, dat het slecht weer zou 
zijn. Daarom hadden ze ook 
de gymzaal op het Wesselopark 
geregeld. En dat was maar goed 
ook; het kunstgrasveld kon op 3 
december echt niet gebruikt wor-
den. Dus dan naar de gymzaal. 
Maar ook dat ging niet door; er 
was lekkage en ook dit gebouw 
kon niet gebruikt worden. Jam-
mer van al het werk, maar het 
programma kan misschien vol-
gend jaar weer gebruikt worden.

Zo werd het dus weer een feest 
net als in vorige jaren. Er was 
weer een disco, er was weer 
bingo en . . . .  Sinterklaas kwam 
met zijn Pieten. Spelers en 
teams moesten naar voren 
komen en kregen lovende 
of vermanende woorden 
te horen van de Sint. Ook 
de Dichtpiet had zijn best 
gedaan, zodat er voor elk team 
een gedicht was. Er werden heel 
wat Sinterklaasliedjes gezon-
gen en de Pieten deelden weer 
volop snoepgoed uit. Er was voor 
iedereen een zakje chips en een 
cadeautje, dat door Sint en de 
Pieten was uitgezocht bij Cok 
Cash&Carry B.V.

Zo werd het toch weer een ge-
slaagd Sinterklaasfeest!

Sinterklaasfeest 2010
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In de zomer van dit jaar zat ik 
lekker op de bank toen ik gebeld 
werd door Jaap Pijnenburg. Hij 
vertelde dat hij keeperstrainer 
was bij vv Kloetinge  en geïnteres-
seerd was in mij. Ik dacht eerst 
dat iemand een grap met mij 
uithaalde, maar naarmate het ge-
sprek vorderde merkte ik wel dat 
het serieus was en geen grap. 
Ik kon bijna niet geloven dat het 
‘’grote’’ vv Kloetinge mij vroeg 
om te komen praten. 
Na een gesprek met Cees Hou-
tepen en Jaap Pijnenburg wist ik 
dat ik het aankomende seizoen 
echt voor een mooie nieuwe club 
mocht spelen en kon ik mijn ge-
luk niet op. Vroeger zei ik: “Als ik 
later groot ben dan ga ik ook bij 
Kloetinge spelen!” en nu is het 
uitgekomen; ik zit werkelijk in de 
selectie van vv Kloetinge 1. 

Begin
Het seizoen begon. Met 3 x in 
de week op niveau trainen, dat 
was echt zwaar (en is het nog 
steeds), dat had ik natuurlijk 
nog nooit meegemaakt. Nou, ik 
keek mijn ogen uit bij het eerste 

partijtje dat we deden. Tik tik 
boem. Ongelooflijk. In de klein-
ste gaatjes vlogen de ballen in 
mijn goal, dus ik had al snel in 
de gaten dat ik toch een beetje 
beter mijn best moest doen dan 
dat ik die dag deed. Maar daar 
was Jaap, hij is mijn keeperstrai-
ner en gelukkig een goede ook. 
Ook vandaag de dag vliegen die 
ballen op de training nog in mijn 
goal maar ik kan er toch ook wel 
eens wat stoppen. Jaap heeft mij 
heel veel geleerd, ik ben hem 
daar zeer dankbaar voor, en hij 
zal mij nog wel veel meer leren 
ook. Evenals  Jaco van der Schee; 
als ik hem zie keepen dan denk 
ik: ‘Zal ik ook ooit eens zo goed 
worden?’ Ook van Jaco leer ik 
veel, veel meer dan dat hij denkt. 

Trainingskamp
Nu kende ik de jongens goed 
en we gingen een weekend op 
trainingskamp. 
Dat was wel gaaf, we gingen naar 
Dordrecht om daar een toernooi 
te spelen en natuurlijk werden 
we nummer 1. Ook ik mocht 
daar mijn wedstrijdjes mee pak-

ken en wat ik ook mee mocht 
pakken was een bijnaam. Mr. 
Quartel, onze verdediger, gaf mij 
de bijnaam: ‘Eddie The Eagle’. 
Dit kwam volgens mij doordat er 
een bal nogal een eindje over en 
naast mijn doel ging en ik toch 
een poging waagde om deze nog 
verder over en naast te laten 
gaan. Toch bedankt Bjorn. En van 
Mr. Schilperoort kan trouwens 
niemand winnen met tafeltennis.

Het is voor mij toch een eer 
om voor vv Kloetinge te mogen 
spelen. Het is een mooie club 
met een goede sfeer en met veel 
vrijwilligers die veel doen voor de 
club, wat zeker wel belangrijk is. 

Ik ben blij dat ik nu hier speel! 
Ik wil al mijn teamgenoten en 
natuurlijk alles en iedereen die 
erbij hoort bedanken voor alles 
wat tot nu toe gerealiseerd is. 

Groeten, 
Edgar Verhage
a.k.a 
Eddie The Eagle

EDGAR	VERHAGE

EVEN
VOOR-
STELLEN
Mijn	naam	is	Edgar	
Verhage,	22	jaar	
oud,	ik	woon	in	’s	
Gravenpolder	en	ben	
keeper	bij	v.v.	Kloe-
tinge	1.	Hiervoor	
speelde	ik	3	seizoe-
nen	bij	vv	Kruinin-
gen	en	daarvoor	bij	
sv	Apollo’69.

Foto Arjan Bot
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Jaarverslag Zaalvoetbal
vv Kloetinge
seizoen 2009- 2010

Het seizoen 2009-2010 is er, voor wat betreft de afde-
ling zaalvoetbal van de vv Kloetinge, een geworden 
zonder kampioenschap. We spelen alleen nog maar 
recreatief zaalvoetbal bij ZVV de Bevelanden.

Bas Dubbelman is bereid ge-
vonden om de mooie nieuwe 
website van de zaalafdeling bij 
te houden; u vindt ons onder het 
kopje Senioren. Er stonden bijna 
wekelijks verslagen op die veel 
gelezen werden. Verder kun je 
alles van de competitie e.d. ook 
nalezen op www.zvvdebevelan-
den.nl

Hierbij een overzicht van de re-
sultaten van de diverse teams:

Kloetinge/El Toro uitkomend 
in de 1e klas.
Speler/leider: Marty Kooman.
Voor het 3e jaar uitkomend in de 
1e klas, hebben ze een beroerd 
seizoen achter de rug. Bijna 
elke week was er een tekort aan 
spelers. Ze hebben vaak moeten 
afzeggen en ze hebben besloten 
om met ingang van het nieuwe 
seizoen 2010-2011 te stoppen.
Marty bedankt voor alle werk 
hieraan.

Kloetinge/VKP na 1 
seizoen weer terug 
in de 2e klas.
Onder leiding van  Freek Mohl-
mann is er vrij constant gespeeld 
en zijn ze op een keurige 5e 
plaats geëindigd.
Volgend seizoen is Arno Lukasse 
speler/leider. Freek blijft als spe-
ler verbonden aan het team.

Kloetinge /Krijger Koerier 
Post  uitkomend in de 3e klas.
Speler/leider: Ronald Krijger.
Voor het eerst gesponsord door 
Krijger Koerier Post en in nieuwe 
tenues.
Ze hebben een prima seizoen ge-
draaid en in de 2e helft van het 
seizoen maar 1 x verloren.
Als ze 1x meer gewonnen had-
den waren ze gepromoveerd 
naar de 2e klas. 1 speler wil ik er 
uitlichten en dat is Roy Mulder.

Het seizoen 2010-2011 gaan we  
de competitie in met 3 teams: 

Kloetinge/Verzekershop wordt 
een nieuw team onder leiding 
van Speler/leider Jan van der 
Pas en Sponsor/Speler Wim 
Folmer.

Verder gaat er in de komende tijd 
veel veranderen in het zaalvoet-
bal met een Masterplan en een 
meerjarenplan. Ik houd u op de 
hoogte via Op de Korrel.

Verder wil ik iedereen bedanken 
die iets voor de zaalafdeling 
heeft gedaan en tot ziens in het 
seizoen 2010-2011 in de zalen in 
Goes, ‘s-Gravenpolder en
Kruiningen.

Ronald Krijger
Zaalsecretaris vv Kloetinge

Bedankt!
Beste Sportvrienden,

De afgelopen maanden zijn voor ons heel zwaar geweest door de ziekte van Jeannet.
Ondanks de zware behandeling, die Jeannet nog moet ondergaan, willen we iedereen nu 
reeds bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, e-mails, bloemen of zomaar een
schouderklopje. Dit alles heeft ons heel goed gedaan en we putten hieruit kracht voor de 
komende periode. 

Jeannet, Antoine, Arjan en Bjorn van Goethem
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DE COLUMN
VAN KEES

November
Zoals u in de vorige column kon lezen eindigde ik de vorige maand 
met een blessure. 
Gelukkig voelde het op zondag al veel beter aan en ik  had goede 
hoop dat het echt mee ging vallen. Ik had voor mezelf besloten 
dat ik die woensdag zou kijken hoe de kuit zich zou houden. Was 
het niet goed dan zou ik niet fluiten. Nadat hij aanvankelijk nog 
wat stijf aanvoelde ging het in de loop van de training steeds 
beter. Ik kon zelfs in het partijtje goed mee dus leek niets een 
optreden op zaterdag in de weg te staan. Op donderdag en vrijdag 
bleef het goed aanvoelen dus ging ik welgemoed naar een buurei-
land om wederom een onvervalste derby te fluiten. 

Pen
In de nacht van vrijdag op 
zaterdag viel er liefst vijftien mil-
limeter water dus had ik zo mijn 
twijfels, maar de wedstrijd ging 
gewoon door. Ik moet zeggen dat 
het veld ook uitstekend was en 
zelfs het weer knapte dermate 
op dat je er vrolijk van werd. Nu 
heb ik met de thuisclub altijd 
al een beetje moeilijke relatie. 
Ik doe het zelden goed bij hen, 
maar goed, je moet niet met 
vooroordelen beginnen. In de 
warming-up voelde het prima aan 
dus ik begon met goede moed. 
Er was echter al direct een slecht 
voorteken. Hoewel ik zeker wist, 
dat ik een pen in mijn zakje had 
gestopt stond ik bij de aftrap 
toch zonder schrijfgerei. Waar-
schijnlijk door mijn duizelingwek-
kende snelheid bij het betreden 
van het veld uit mijn bovenzakje 
gelanceerd (de pen werd even 
later inderdaad door een speler 
gevonden). Dus ik het veld weer 
af onder luide beschimpingen 
van “Lekker bezig scheids” en 
”Goede voorbereiding is het hal-
ve werk”. Gelukkig stond er een 
collega scheidsrechter langs de 

kant met een pen; dat was mijn 
redding. Dus na wat oponthoud 
konden we dan toch van start. 
Ik kon al direct aan de bak want 
na twee minuten scoorden de 
bezoekers al. Nu had ik wel het 
vermoeden dat het buitenspel 
was maar de grensrechter van 
de thuisclub vlagde aanvankelijk 
niet. Pas na enige tijd stak hij zijn 
vlag op. Ik floot maar toen lag 
de bal al in het doel. Ik keurde 
de goal af maar de toon was 
wel direct gezet. Drie minuten 
later was er weer een aanval van 
de bezoekers. In een naar mijn 
mening fair duel ging de verde-
diger onderuit en de aanvaller 
twijfelde niet en haalde direct 
uit. Natuurlijk wilde de thuisclub 
dat ik de goal weer af zou keuren 
maar ik zag hier geen aanleiding 
voor. Ik kon dus weer geen goed 
doen. Nadien bleven de bezoe-
kers de betere ploeg en misten 
drie opgelegde kansen. De rust 
werd bereikt met de kleine voor-
sprong voor de bezoekers. Mijn 
kuit voelde wel steeds stijver 
aan maar het ging eigenlijk best 
goed. 

Opgevoerde klok
In de rust maar een beetje in 
beweging gebleven en met 
frisse moed aan de tweede helft 
begonnen. Kort na rust viel de 
tweede treffer voor de bezoe-
kers en met de beste wil van de 
wereld kon de thuisclub mij daar 
niet de schuld van geven. Een 
verdediger gleed uit en verspeel-
de zodoende de bal die door de 
aanvaller schitterend in de goal 
werd geknald. Daarna ging de 
thuisclub wel wat meer druk zet-
ten maar de bezoekers counter-
den af en toe levensgevaarlijk. 
Ik moest zodoende meer gaan 
lopen en schijnbaar was de kuit 
daar nog niet helemaal tegen 
bestand. Ik wilde twintig minu-
ten voor het einde aanzetten en 
prompt schoot het er weer in. 
Daarna kan ik de tekst van vorige 
week aanhouden maar omdat 
die in de vorige column stond 
herhaal ik het maar. De verzor-
ger van de thuisploeg snelde 
het veld in en onderwierp mijn 
kuit aan een grondige inspectie. 
Volgens hem was het niet ernstig 
maar veel meer kon of wilde hij 
er niet aan doen. Wel werd mij 
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gesmeekt de twintig minuten af 
te maken. Na nog vijf minuten de 
hebben gestrompeld wilde ik er 
echt mee stoppen maar nu kwa-
men de bezoekers met tape op 
de proppen. Ik zei dat ik dat nog 
wel wilde proberen. Er werd een 
prachtig kunstwerk op mijn kuit 
gemaakt en zowaar kon ik weer 
wat beter uit de voeten. Na drie 
minuten kon ik weer verder en ik 
had al snel het gevoel dat ik het 
wel af kon maken. Tien minuten 
voor tijd maakte de thuisclub nog 
een doelpunt en dan weet je dat 
je nog tien hete minuten gaat 
krijgen. Sterker nog, het werd 
nog een heet kwartier want ik 
vond het wel op zijn plaats om 
vijf minuten blessuretijd bij te 
trekken. Natuurlijk vroegen de 
bezoekers wel twintig keer of het 
nog geen tijd was maar na ruim 
vijf minuten blessuretijd floot ik 
af. Wat er toen gebeurde had ik 

eerlijk gezegd absoluut niet ver-
wacht. De trainer van de thuis-
club vond het nodig met grote 
passen en een grote mond op 
mij af te komen. Hij beet mij toe 
dat ik zeker vijf minuten te vroeg 
had afgefloten want volgens hem 
hadden we twaalf minuten stil 
gelegen. Nu weet ik niet of hij 
een opgevoerde koekoeksklok 
om zijn pols had gehad maar het 
verwijt sloeg echt nergens op. Hij 
zei ook nog dat hij me absoluut 
geen hand ging geven. U zult 
begrijpen dat ik daar nu nog 
niet overheen ben. Maar op een 
gegeven moment werd het echt 
grof en beledigend wat hij ging 
roepen dus heb ik hem gevraagd 
zijn mond te houden omdat ik 
het beu werd. Hij zei toen dat hij 
mij al vijftien jaar beu was…….
Het frappante vond ik nog wel 
dat een aantal bestuursleden 
van de thuisclub dan gewoon 

staan te kijken hoe zo’n trainer 
uit zijn dak gaat maar totaal niet 
ingrijpen. Ik vond het op het 
laatst zelf een beetje bedreigend 
worden toen er ook nog een 
op hol geslagen supporter nota 
bene met een bestuurslid naast 
zich, mij ging staan uitschelden. 
Kortom er zijn leukere manieren 
om naar je kleedlokaal te lopen. 
Gelukkig zijn er dan ook altijd 
weer wildvreemde mensen die 
je wel steunen en ook de keeper 
van de thuisclub die overigens 
een collega van me is kwam nog 
even langs om te zeggen dat ik 
me er niets van aan moest trek-
ken, maar toch deed het me wel 
wat. Zelfs na het douchen was 
ik nog een beetje depressief. 
Met enige voorzichtigheid ging 
ik mijn schoenen schoonmaken 
buiten. Maar gelukkig stonden er 
geen tanks of ME voor mijn deur. 
Wel kwam de aanvoerder van de 

UITKERINGSINSTANTIE
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thuisclub nog even langsgelopen 
en hij gaf me een bemoedigend 
tikje op de schouder. “Je hebt 
gewoon goed gefloten hoor 
scheids; niks van aantrekken, dat 
doe ik ook niet.”  
Ook stond er nog een supporter 
die zei dat je het als scheidsrech-
ter toch nooit goed doet en dat 
ik me er inderdaad maar niets 
van aan moest trekken. 

Schijnheilig
Een klein beetje vrolijker ging 
ik richting bestuurskamer maar 
daar werd ik weer direct met 
de neus op de feiten gedrukt. 
Men roept dan net iets te hard 
bij binnenkomst: “Kijk daar is de 
scheids!” Dat is natuurlijk om 
alle aanwezigen te waarschuwen 
dat men het even niet over mij 
moet hebben. Vervolgens heerst 
er een ijzige stilte. De man die 
voor mij moest zorgen was nog 
wel aardig maar hij heeft familie 
die op hoog niveau fluit dus hij 
weet waarschijnlijk hoe het voelt. 
Vervolgens gaan dan mensen 
opmerkingen over je maken 
tegen een ander maar wel met 
een dusdanig volume dat je het 
net kunt horen. Zo van “We heb-
ben vanmiddag wel ongelukkig 
verloren. Bij die eerste goal was 
er een overtreding en er is ook 
veel te kort gespeeld”. Zelfs zeer 
hoog opgeleide en zeer intel-
ligente mensen maken zich daar 
op zo’n moment aan schuldig, 

mensen die ook hoge functies 
in het dagelijks leven vervullen. 
Schijnbaar is verliezen ongeacht 
opleiding of maatschappelijke 
status moeilijk. Ik had het dan 
ook na één biertje wel gezien. 
Als je dan opstaat gaan ze schijn-
heilig vragen waarom je nu al 
weggaat. Het vervelende van dit 
alles is ook dat het je toch niet 
loslaat en dat je er vervolgens 
een heel weekend aan loopt te 
denken. Je vraagt je af: ‘Wat heb 
ik fout gedaan?’ Maar gelukkig 
kreeg ik de volgende dag een 
fazant op mijn vooruit dus had ik 
weer iets anders om over na te 
denken. 
Die maandag met grote belang-
stelling de site van de thuisclub 
gelezen. En mijn vermoeden 
werd  bewaarheid. Van de scheids 
deugde niet veel. Aan de eerste 
goal ging een duidelijke over-
treding vooraf en in de tweede 
helft had ik een handsbal over 
het hoofd gezien (die was ik al 
helemaal vergeten) en tenslotte 
kon ik absoluut geen klok kijken. 
Ik hoop voor deze vereniging dat 
ze de rest van het seizoen echt 
goede scheidsrechters hebben.

Kunst
Op dinsdag toch maar eens een 
bezoekje aan de fysio gebracht. 
Zijn oordeel was helder en 
duidelijk. Een verrekking in de 
aanhechting tussen de kuitspier 
en de achillespees. Maar waar ik 

had verwacht dat hij direct zou 
zeggen dat het zaterdag niet zou 
gaan, gaf hij me ‘helaas’ weer 
hoop. Ik kreeg een werkelijk 
prachtig kunstwerk van tape op 
mijn kuit en we besloten dat we 
op donderdagmiddag het defini-
tieve besluit zouden nemen. Ik 
had er overigens echt een hard 
hoofd in en had me ook voorge-
nomen bij de minste twijfel af 
te zeggen. Die woensdag ging 
het op de training naar mijn idee 
minder dan de week ervoor maar 
toch bleef ik hoop houden. Op 
donderdag voelde het eigenlijk 
best goed aan. Die middag werd 
de kuit aan een grondige in-
spectie onderworpen en werd er 
opnieuw een prachtig kunstwerk 
op aangebracht. Daarna moest 
ik voor een test de loopband op. 
En tot mijn eigen verbazing liep 
die test goed af. Toch heb je dan 
wel zoiets van: ‘Stel je voor dat 
het zaterdag toch misgaat’. Je 
kunt moeilijk drie weken achter 
elkaar blessures hebben in een 
wedstrijd. 

Pesten
Gelukkig zorgde Pluvius voor 
de oplossing door zoveel water 
naar beneden te sturen dat er in 
het hele district niet gevoetbald 
werd. Nu had ik om zes uur vrij-
dagmiddag nog naar op teletekst 
gekeken en daar stond toen nog 
niets op. Dus toen ik om kwart 
over tien ’s avonds! gebeld werd 
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door een vereniging uit de buurt 
met kunstgras of ik wilde flui-
ten geloofde ik het eerst niet. 
Dan maar even teletekst aan en 
inderdaad: Zuid 1 was er uit. Dus 
zei ik ja, maar later kwam wel 
weer de twijfel. Was het nu niet 
beter om een weekje te rusten? 
Maar aan de andere kant wilde 
ik eigenlijk ook wel weten of die 
kuit het ging houden. Op zater-
dagmorgen belde ook nog een 
andere vereniging met kunstgras 
maar, wie het eerst komt maalt 
het eerst. Achteraf wel jammer 
want zij speelden tegen de ploeg 

die ik vorige week had gefloten 
en waarvan de trainer toen die 
opgevoerde koekoeksklok om 
zijn pols had. Maar goed nu ging 
ik naar een zaterdag tweede 
klasser die het opnam tegen een 
ploeg uit de top van de vierde 
klasse. Je zou denken iedereen is 
blij en gelukkig omdat ze kun-
nen voetballen maar niets bleek 
minder waar. Al direct vanaf 
het begin maakten de gasten 
duidelijk maar voor één ding te 
komen, te weten scheidsrech-
tertje pesten. Werkelijk iedere 
beslissing werd aangevochten. 

Nu fluit je misschien zelf ook wel 
niet scherp omdat het vriend-
schappelijk is maar toch. De 
vervelende opmerkingen vlogen 
me werkelijk om de oren. Maar 
ze doen het ook weer net zo dat 
je er eigenlijk niet veel mee kunt. 
Want ik durf best kaarten te 
geven en ook door te geven als 
ze echt niet willen luisteren. Na 
een half uur vond ik het welletjes 
en besloot even een momentje 
voor mezelf te nemen. Met 
andere woorden ik dacht: ‘Ik ga 
lekker naar huis en ga iets doen 
wat ik echt leuk vind.” Achteraf 
gezien ook wel weer een beetje 
een overdreven reactie maar ja, 
ik ben impulsief. Maar natuurlijk 
zijn er altijd weer mensen die je 
dan op andere gedachten pro-
beren te brengen. Wat bij mij de 
doorslag gaf was een opmerking 
van een speler van de bezoe-
kers die zei dat het er eigenlijk 
maar drie waren die heel de 
tijd vervelend deden. Die ander 
negentien op het veld deden 
gewoon normaal. Ik ben dan toch 
maar weer verder gegaan maar 
de sfeer was natuurlijk naar de 
maan. In de tweede helft was het 
muisstil maar toen ik een vlagsig-
naal van de grensrechter van de 
bezoekers negeerde (overigens 
achteraf onterecht) en daar een 
goal uit kwam moest de trainer 
toch nog even zeggen dat ze hun 
mond moesten houden omdat ik 
anders misschien wel weer weg 
wou lopen. Hij is nota bene nog 
een ex-collega van me maar mis-
schien had hij toen al een hekel 
aan me. Met zo’n opmerking 
krijg je natuurlijk wel de lachers 
op je hand en word je mateloos 
populair. Daarna ging ik nog een 
keer opzichtig in de fout bij een 
buitenspel situatie tijdens een 
aanval van de bezoekers maar 
toen bleef het eindelijk ook langs 
de kant stil. Gelukkig won de 
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thuisploeg nog met grote cijfers 
dus kregen de bezoekers in ieder 
geval op dat punt het deksel op 
de neus. Na de wedstrijd wilde 
de mateloos populaire trainer 
ook nog een hand geven maar ik 
heb hem maar geadviseerd dat 
niet te doen. Toen vond hij me 
ineens weer zielig maar ik geloof 
dat er maar één zielig was. Na 
een loeihete douche toch nog 
maar even naar de kantine om 
mijn consumptiebonnen kapot te 
gooien. Jammer dat er niemand 
van het bestuur naar me omkeek 
maar een gezellig praatje aan de 
bar met een aantal oude beken-
den maakte veel goed. En er was 
toch ook nog positief nieuws te 
melden want mijn kuit had het 
goed gehouden! 

Kaas
Als ik zo de laatste weken op een 
rijtje zet moet ik toch eens in 
de spiegel gaan kijken geloof ik. 
Want na een heerlijk begin van 
de competitie zit de klad er nu 
toch wel een beetje in. Nu ben 
ik overigens ook niet van mening 
dat alles aan mij ligt maar eens 
kritisch naar jezelf kijken kan ook 
geen kwaad. Hoe komt het toch 
dat er nu al drie weken minstens 
één iemand boos op mij is?

De week erop was ik vrij maar ik 
hoopte natuurlijk dat er nog iets 
zou komen. Op maandagmorgen 
was er gelukkig al nieuws; ik 
mocht naar een ander district 
gaan fluiten. Wie weet gaat het 
daar wel goed want tenslotte 
kennen ze me daar niet. Ik mocht 
naar een stad die bekend staat 
om zijn kaas en nee, het was niet 
Alkmaar. U kunt de oplossing 
aan me doorgeven. Natuurlijk 
was het nog even afwachten of 
er wel gevoetbald kon worden 
maar gelukkig viel er die week 
niet veel regen. De tegenstander 
van deze ploeg kwam van de 
Zuid-Hollandse eilanden. Het was 
die middag prachtig weer dus 
wat wil je nog meer. De heenreis 
verliep soepel maar het par-
keerterrein van deze vereniging 
vinden was net zo moeilijk als 
een ijsbeer vinden in de woestijn. 
Na heel veel heen en weer rijden 
eindelijk toch gevonden. Toen 
moest ik overigens nog een ste-
vige wandeling maken maar dan 
had ik mijn warming-up maar ge-
had. Bij de poort werd ik netjes 
opgewacht door de scheidsrech-
tersbegeleider die naar ik later 
begreep vijf kwartier in een uur 
kon ‘lullen’, een aardige man die 
mij direct op mijn gemak stelde. 

Daarna in de bestuurskamer 
heerste er ook een prima sfeer. 
Ik werd zelfs getrakteerd op iets 
lekkers waar deze stad, behalve 
zijn kaas, ook bekend om staat; 
kortom een beter begin kun je 
niet wensen. 
Na de echte warming-up het 
gebruikelijk praatje met de as-
sistenten en ik kon beginnen. 
Hoewel er in het begin wat las-
tige duels waren, ging de wed-
strijd steeds beter lopen. 
De ploegen waren aan elkaar ge-
waagd en het spel golfde op en 
neer. Mijn lichaam protesteerde 
deze zaterdag op geen enkele 
wijze dus kon ik lekker heen en 
weer draven. 
Op één gele kaart na gebeurde 
er die eerste helft weinig bijzon-
ders. De bezoekers kwamen door 
een werkelijk prachtig doelpunt 
op voorsprong en de thuisclub 
maakte kort daarna gelijk. 

Geel of rood
Ik ging net lopen denken wat 
voor overheerlijke thee men in de 
rust ging serveren toen toch nog 
even de vlam in de pan sloeg. 
Een minuut voor de rust snelde 
de rechtsbuiten van de bezoe-
kers op volle snelheid richting 
doel met een back naast zich. Hij 
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was sneller maar bij het passe-
ren kreeg hij een schouderduwtje 
waardoor hij nog meer snelheid 
kreeg en de bal eigenlijk te ver 
voor zich uit speelde. De laatste 
man van de thuisclub leek de bal 
makkelijk voor zijn voeten weg te 
kunnen spelen maar de rechts-
buiten dacht daar anders over en 
ging fors door, daarbij de laatste 
man stevig rakend. Later begreep 
ik dat de thuisclub de laatste 
weken drie spelers had verloren 
met zware blessures door stevige 
charges van tegenstanders dus 
het spel was direct op de wagen. 
Terwijl ik fl oot sprintte ik naar de 
situatie, mijn mapje met kaarten 
al uit mijn borstzak pakkend. Ik 
beroerde met mijn vingers de 
rode kaart maar de aanvoerder 
van de bezoekers was met me 
meegelopen en riep in mijn oor: 
“Dat ga je toch niet echt doen 
zeker?” Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik twijfelde, dus daarom de 
vingers er maar weer af en even 

de situatie terug draaien. Daar 
had ik ook alle gelegenheid toe 
want rondom het slachtoffer had 
zich inmiddels een hele discus-
siegroep geformeerd, dus kon ik 
even wachten. 
Wat ik overigens wel heel spor-
tief van de grensrechter van de 
thuisclub vond - de man vlagde 
overigens bedroevend - was het 
feit dat hij wel had gezien dat 
de aanvaller een duwtje mee 
kreeg en daarom veel vaart had. 
Dus leek het erger dan het was. 
Toen de discussiegroep was 
opgeheven kon ik de dader bij 
me roepen. Hij kwam berouwvol 
naar me toe en ontving zijn gele 
kaart gelaten. Later hoorde ik 
gelukkig van vriend en vijand dat 
het inderdaad geel was en zeker 
geen rood. Kwam ik daar even 
goed weg want in mijn eerste 
emotie was het toch echt anders. 
Na rust bleef het spel op en neer 
golven maar er werd niet meer 
gescoord.

Ik hoefde geen kaarten meer te 
trekken en het was gewoon een 
heerlijke pot voor mij. 
Deze keer ook geen enkele wan-
klank vanaf de beide banken dus 
wat wil een mens nog meer? 
Na afl oop alleen maar compli-
menten dus mijn ego werd weer 
wat opgemetseld. Ook in de be-
stuurskamer was het hartstikke 
gezellig. Bij het naar huis gaan 
kreeg in nog een blik met de 
plaatselijke lekkernij mee dus dat 
was helemaal top! Na een paar 
mindere weken dus een goed 
besluit van deze maand, want 
volgende week ben ik echt vrij. 
Ik neem een weekendje rust. Het 
is tenslotte beker en inhaal. Op 
naar de maand december waar 
ik mogelijk de vijfhonderdste 
wedstrijd ga halen. Tenslotte zit 
ik nu op vierhonderd en zevenen-
negentig.                              

Kees

Nu alleen nog maar
herinnering

Foto Arjan Bot
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Combinatie
In dit nummer zult u tevergeefs 
zoeken naar ‘De Vrijwilliger van 
de Maand’. Het redactielid die 
deze rubriek verzorgt, onze 
ere-voorzitter Leen Kraak, heeft 
voorlopige andere zorgen aan 
zijn hoofd. Bij een lelijke val 
liep zijn vrouw Lien een gecom-
pliceerde schouderbreuk op, 
waarbij ze ook nog eens haar 
bovenarm brak. Zij is onlangs 
geopereerd, maar het herstel 
vergt nog wel enkele weken. We 
wensen Lien ook van onze kant 
van harte beterschap toe.
Eigenlijk zouden we met Ko 

Kooman zowel de rubriek ‘De 
Sponsor van de Maand’ als ‘De 
Vrijwilliger van de maand’ kun-
nen vullen. Ko is beide. Op zater-
dag is hij te vinden achter de bar 
van het clubhuis of als scheids-
rechter op het veld. Wie loten wil 
kopen voor de Grote Verloting 
kan ook bij hem terecht. En met 
zijn Notenshop is hij ook spon-
sor, lid van de SVVK. Als ik het 
gesprek stuur in de richting van 
zijn vrijwilligerswerk houdt hij die 
boot een beetje af. “Ik ben al een 
keer vrijwilliger van de maand 
geweest, dus daar hebben we 
het nu niet over.”

Klasse
Een aantal jaren geleden kwam 
Ko als vertegenwoordiger in 
dienst bij Klassenoten. Hij trok 
het land door om de Klasseno-
ten in de supermarkten en de 
horecagroothandels zoals DeliXL,  
Kreko, Sligro en de HFG Groep 
en in alle bungalowparken in 
de schappen te krijgen. In die 
tijd, toen er nog geen sprake 
was van een economische crisis 
was de opzet om in elke wat 
grotere plaats een verkooppunt 
van Klassenoten te hebben. Als 
dat niet ging via de plaatselijke 
middenstand, dan zou het bedrijf 

Sponsor van de maand
In deze rubriek halen we elke keer een sponsor van onze vereniging voor het voetlicht. Daarbij 
maken we kennis met het bedrijf en de persoon of personen achter het bedrijf. Vaak levert dat 
verrassende ontdekkingen op. Voor het laatste nummer van 2010 maakte ik een afspraak met

Ko Kooman in zijn winkel ‘Ko’s Notenshop’ in de Lange Vorststraat 25 in Goes.
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in die plaats een eigen winkel 
beginnen. De crisis gooide ook 
hier roet in het eten. De winkel 
in Goes bleef wel bestaan. Ko 
sprong wel eens bij in die winkel 
als dat nodig was. Toen hij door 
omstandigheden het werk als 
vertegenwoordiger niet meer kon 
doen, kwam hij vast in de winkel 
te staan. Ko kent de handel; zijn 
broer was lang directeur van het 
familiebedrijf DeliXL in Burgh 
Haamstede. Hij kent heel veel 
mensen en mede daardoor steeg 
de omzet. Twee jaar geleden 
besloot hij na een gesprek met 
Alfred Sandee van Klassenoten  
de winkel over te nemen. Vanaf 
die tijd heet de winkel ‘Ko’s 
Notenshop’.

Assortiment
De winkel heet dan wel Ko’s 
Notenshop, maar er zijn zeker 
niet alleen noten te koop. Ko 
verkoopt ook een groot assorti-
ment artikelen, zoals zuidvruch-
ten, chocolade, amandelspijs 
en marsepein (in november en 
december), bakproducten zoals 
amandelschaafsel en taartbeleg, 
Zeeuwe streekproducten zoals 
Zeeuwse wijn en Zeeuws bier, 
delicatessen, azijnen en olies en 
notenbranders om zelf thuis no-
ten te roosteren. Ook kun je via 
hem wijnen en andere dranken 

bestellen bij Barrique. Veel van 
deze producten kunnen worden 
gecombineerd in pakketten, dus 
niet alleen een bierpakket, maar 
b.v. ook een noten-en-bier-pak-
ket. Zo zijn er vele combinaties 
mogelijk. Ik kom bij Ko kort voor 
de kerst; er staan grote hoeveel-
heden kerstpakketten o.a. een 
groot aantal pakketjes voor een 
grote voetbalclub op Walcheren 
die op deze manier de vrijwil-
ligers wil bedanken. Het hoeft 
geen groot pakket te zijn, maar 
het getuigt van waardering voor 
hun werk. Ko: “Dat wordt geluk-
kig steeds meer gedaan”. Een tip 
voor het bestuur?

Horeca
Ko heeft een groeiend aantal 
vaste klanten. Daarbij zijn heel 
veel horecagelegenheden en ver-
enigingen, die een eigen kantine 
hebben en zoals gezegd, vereni-
gingen die een leuk kerstpak-
ket voor hun vrijwilligers willen 
hebben.
In de zomer zijn ook de toeris-
ten een doelgroep. Ko staat dan 
dikwijls op Zeeuwse Markten 
met zijn noten en streekproduc-
ten. Als hij weg is wordt de zaak 
overgenomen door Denise Dek-
ker, bij de vv Kloetinge bekend 
vanwege het beheer van het 
sponsorhome. Denise volgt de 
opleiding Ondernemer Detailhan-
del aan het ROC in Middelburg. 
Zij loopt stage in Ko’s Notenshop 
en heeft het daar uitstekend naar 
de zin. Ko: “Ik kan rustig een dag 
weggaan, Denise neemt de zaak 
zonder problemen over.” En dat 
vindt zij juist prettig: “Ik kan hier 
zelfstandig werken en dat is erg 
leuk”.
Verder zijn er twee meisjes die 
om de beurt op zaterdag in de 
winkel staan als Ko als vrijwilliger 
bezig is op het Wesselopark.

Voor de vogels
In de komende weken zal Ko wat 
minder tijd hebben voor zijn vrij-
willigerswerk. Hij verwacht dat 
het in de weken voor Kerst en 
Nieuwjaar erg druk zal worden. 
“We roosteren en verpakken de 
noten zelf, waardoor de klanten 
verzekerd zijn van verse spul-
len van hoge kwaliteit. Maar dat 
betekent ook veel werk. En  we 
verkopen in deze tijd ook veel 
doppinda’s die buiten in slingers 
worden opgehangen voor de 
vogels.”
Ko is nu ruim een jaar lid van de 
SVVK; de sponsorclub is voor 
hem een uitstekend netwerk. 
Onder de leden zijn verschillende 
van zijn klanten. Bovendien ziet 
hij ook steeds meer leden van 
de vv Kloetinge in zijn winkel. Hij 
is niet alleen sponsor van onze 
vereniging, maar ook het jeugd-
kerstzaalvoetbaltoernooi kan op 
een bijdrage in natura (voor de 
dagelijkse verloting) rekenen.

Mocht u nog op zoek zijn naar 
een leuk cadeau voor de Kerst, 
loop dan even binnen bij Ko; 
u zult versteld staan van de 
mogelijkheden. En ook als u alle 
cadeaus al in huis heeft, of ze 
misschien al hebt laten uitdelen 
door Sinterklaas is het de moeite 
waard om even te kijken. Waar-
schijnlijk vindt u toch iets van uw 
gading!

Enkele zakelijke gegevens:
Ko’s Notenshop
Lange Vorststraat 25
4461 JL GOES
Tel. 0113-221226
e-mail: ko.winkel@gmail.com

Ko’s Notenshop

EEN NOOT APART  
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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	8	januari	2010	vanaf	16.30	uur
in ons clubgebouw op het Wesselopark

vv Kloetinge en SVVK
wensen u fijne feestdagen

en een gezond en succesvol nieuwjaar!

Hoezo	doof?
Het clubblad moet in elkaar gezet 
worden. Één van de vaste medewerkers 
wordt gebeld om te vragen of hij de 
volgende morgen kan helpen. Zijn vrouw 
pakt de telefoon op en zegt: “Zeg het 
maar tegen mij; hij is een beetje doof!” 
Waarop meteen een stem op de achter-
grond zegt:
“Morgenochtend	9	uur;	ik	ben	er!”
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 Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi  Sponsorloop + nieuwjaarsrecetptie

 Mountainbike + wandeltocht Bioscoopbezoek pupillen leiderstoernooi

 Wedstrijdbezoek NAC - Ajax Laatste thuiswedstrijd Dick Bunttoernooi

 Afsluiting seizoen CZ toenooi (na Hemelvaart) SVVK bedrijventoernooi 

 Afsluiting seizoen CZ toernooi (na Hemelvaartsdag) SVVK bedrijventoernooi

 27 t/m 31 dec. 8 jan. 2011

 15 jan. 15 jan. 29 jan.

 30 jan. 14 mei 20/21 mei

EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER

 28 mei 3/4 juni 10juni
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‘We zoeken de warmte op!’
Het programma is klaar! 
Voor de 39e keer wordt in de kerstvakantie het Sportpunt Zeeland Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
gespeeld in de zalen van Sportpunt Zeeland. In de periode, dat de velden ondergesneeuwd, hard 
bevroren of modderpoelen zijn, zoeken de jeugdspelers van de deelnemende verenigingen de 
warmte van de zaal op.

Ook dit jaar nemen dezelfde 
verenigingen deel.
Dat zijn:
Apollo (16 teams)
Bevelanders (10 teams)
G.O.E.S. (16 teams)
’s-Heer Arendskerke (12 teams)
Kloetinge (51 teams)
Robur  (5 teams)
SSV’65 (25 teams)
Wolfaartsdijk (11 teams)
In totaal zijn er bijna 1200 deel-
nemers, die spelen in 146 teams.

In de vijf dagen, dat het toernooi 
duurt worden er 584 wedstrijden 
gespeeld. De wedstrijden van de 
junioren en de D-pupillen staan 
onder leiding van KNVB-scheids-
rechters; bij de jongere pupillen 
fluiten jeugdleden en leiders van 
de verenigingen de wedstrijden.

Data
Het toernooi begint op maandag 
27 december met poulewedstrij-
den. 
Op dinsdag 28 december worden 
de resterende poulewedstrijden 
gespeeld. 
Op woensdag 29 en donderdag 
30 december worden de plaat-
singswedstrijden 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 
sterkte; in poule 1 spelen in 
principe de sterkste teams en 
in poule 4 de wat zwakkere of 
jongere teams. Dat betekent, dat 
in de poulewedstrijden 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 poulewin-
naars zich rechtstreeks voor de 
finalepoule op 31 december.
De finalepoules worden indien 
nodig aangevuld met de bovenste 
ploeg(en) uit de plaatsingspoule 
1, waarin de nummers 2 van elke 
poule tegen elkaar uitkomen.
Bij de rest van de pupillen wor-
den de teams voor de plaatsings-
wedstrijden opnieuw ingedeeld.
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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 klokken 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 
hoofdsponsor; we zijn daar 
erg blij mee. Verder leveren de 
gemeenten Goes en Noord-Be-
veland een flinke bijdrage in de 
vorm van subsidie.
Ook vraagt de organisatiecom-
missie om steun aan het bedrijfs-
leven in de gemeente Goes, in 
Kamperland en ’s-Gravenpolder. 
Bedrijven kunnen één of meer-
dere uren zaalhuur à 40 euro per 
uur sponsoren. De namen van 
de sponsoren komen te staan 
op de website www.jeugdkerst-
zaalvoetbal.nl en op een lijst in 
de centrale hal van het Sport-
centrum; ze worden tijdens het 
toernooi regelmatig genoemd via 
de omroepinstallatie in de hallen. 
Bovendien worden de sponsoren 
vermeld in de clubbladen en/of 
op de websites van de deelne-
mende verenigingen. 

Doel
Het doel van het toernooi is de 
jeugd in de kerstvakantie spor-
tief bezig en daarmee van de 
straat te houden. Dat geldt zowel 
voor de deelnemers als voor het 
publiek. Mede daarvoor is de 
toegang vrij

Belangrijk!

- Alle Kloetinge-teams kunnen zich omkleden in kleedkamer 5; de 
meisjes kunnen terecht in kleedkamer 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 zit-
ten.

- De spelers horen van hun trainer of leider wanneer ze moeten spe-
len. 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 Sport-
punt 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 verzorger te hebben op het secretari-
aat; 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 scheidsrechters 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 gehou-
den om de kosten te bestrijden. We hopen, dat u meedoet als u er 
bent en loten koopt.

- Het toernooi is recreatief. Er wordt uiteraard een eindstand opge-
maakt, maar er zijn geen prijzen, zoals bekers enz. te winnen.

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

 Adri de Bruine
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voor nieuwe voetbalkleding zoals:
• shirts, shorts
• kousen, trainingspakken
• keepersbroeken, handschoenen
• sporttassen

 

GA JE NAAR: kleding@vvkloetinge.nl
Voordelen:

• Vanachter je PC de kleding bestellen.
• Kleding wordt persoonlijk afgeleverd.
• Het gemak dient de mens.
• De kleding is niet duurder dan in de sportzaak.
• Je steunt vv Kloetinge.
• En allen hetzelfde shirt, short, kousen en trainingspak.

 

Nadelen: ??????  Veel sportplezier

André Lockefeir
Jan Greshoffl aan 20
4481 DD Kloetinge
Telef: 0113-215030

Kleding bestellen??
Foto: Rien Walraven

Aan alle spelers,

ouders, coaches

en leiders
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Staand vlnr: Geuch Zijlsma, Jacco Honingh, Owen van Gastel, Sem Bouman, Noa van Gastel, Daan Robesin en Jan-Kees de Bruine.
Zittend: Mathijs Honingh, Roy van Overbeeke, Lucas de Bruine, Tim Zijlsma en Jeroen Koppejan.
Op de foto ontbreekt: Jesper Groen
 
Deze stoere jongens zijn vorig jaar begonnen als ministars. 
Dit seizoen doen ze mee aan de competitie als Kloetinge F9.
De shirtjes zijn aan het begin van het seizoen geschonken door ‘de Bruine Hypotheken’.

De spelvreugde en de teamspirit staan hoog in het vaandel bij onze jongens en hun leiders. Tot nu toe zijn 
de resultaten van de wedstrijden erg wisselvallig maar het plezier staat voorop!

Owen	van	Gastel
Broer van
Geniet van het spelletje

Sem	Bouman
Goed loopvermogen
Koelbloedige afmaker.

Noa	van	Gastel
Broer van
Harde werker.

Daan	Robesin
Tweebenige speler
Hard schot.

Mathijs	Honingh
Goed schot.
Wil overal zijn op het 
veld.

Roy	Overbeke
Fluwelen linker been.
Geniet van het spelletje.

Lucas	de	Bruine
Wereld keeper.
Sterke laatste man.

Tim	Zijlstra
Uitstekende verdediger.
Goede dribbelaar.

Jeroen	Koppejan
Harde werker.
Kan meer dan hij zelf 
weet.

Jesper	Groen
Prima afmaker.
Goede dribbelaar.

S R
N L

D T

O M J
J

F9
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Hallo allemaal,

We gaan naar de fi lm

Dik Trom
Wie gaat er mee?
Wanneer:
zaterdagochtend  15 januari 2011
Tijd:
Afhankelijk van het team.
Wie	mogen	er	mee:
Alle voetballers met papa en/of mama en broertje(s) en of 
zusje(s).Dus geen vriendje of vriendinnetje.
Kosten:
Euro 5,50 p.p. (trainers hoeven niet te betalen).
Waar:
Merral-bioscoop bij de Zeelandhallen in Goes. 
LET OP! BETAALD PARKEREN!

In de bioscoop draait op 15 januari slechts één fi lm. Deze 
wordt geknipt, zodat in meerdere zalen met verschillende 
aanvangstijden gekeken kan worden.
De tijden volgen, zodra de deelname bekend is, uiterlijk een 
week vooraf. Opgave door onderstaand strookje ingevuld en 
voorzien van het geldbedrag in een envelop in te leveren bij 
je trainer voor 9 januari.

In het Grand Café (in de bioscoop) is een kidscombi (pop-
corn en frisdrank) te koop voor 2 euro.
Uiteraard is er ook koffi e, thee, etc. verkrijgbaar.

Zijn er nog vragen, bel of mail mij dan. 
Rianne Zandee 
tel. 0113 -211999 of  e-mail: riannezandee@zeelandnet.nl

Naam: ..........................................................................................................................................................................................

Team: ...........................................................................................................................................................................................

Leider/ trainer: .......................................................................................................................................................................

Aantal personen: ..................................  Bijgevoegd geldbedrag: euro ..................................................

#

VO
OR

 9
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donderdag

2
december

donderdag

jan. 20111 3

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

Ledenmutaties
NIEUW:
Nino van den Berg
Persijn de Bruine
Loïs van Dienst
Ruben Elenbaas
Floris den Engelsman
Rick Flipse
Dylan Fokke
Marten Gelok
Hylke van Gurp
Lars Joosse
Melissa Katsman
Sam Markwat
Teun Mulder
Job Nijsse
Björn Oude Hesselink
Teun van Remortel
Stijn van Rooijen
Bjorn van Sluijs
Bas Uitterhoeve
Robbin van de Velde
Mees Veldhuizen
Mees van Vliet

AFGEMELD:
Arsham Haghayegh

  

Januari
2 Daan Muller
2 Stan Muller
5 Sem Bouman
8  Persijn de Bruine
10 Maxim Remmers
15 Mathias Verkuil
16 Levi Bals
19 Mike Westerbeke
20 Marten Gelok
23 Ashwin de Zeeuw
24 Thijs Fermont
29 Rick Smit
31  Ebi de Rijke

Verjaardagen
F- en

Minipupillen

Februari
2 Kaj Verburg 
3 Gio de Rijke
10 Noah Picasouw
11 Thijs de Keijzer
14 Lars Goetheer
14 Yuri Meulman Yuri Meulman

Tot volgend jaar!
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kleurplaat
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Engineering

Het nieuwe jaar willen we 
wederom beginnen met 
de onderhand tradi-
tionele snertloop. Deze 
keer zal de organisatie 
in handen zijn van  de vv 
Kloetinge zelf. Op pagina 5 
van deze  Korrel vindt u al een 
artikel hierover. 

Dus op zaterdag 8 januari kan jong en 
oud, voor zover dat nog niet is gelukt, zijn best 
doen, de conditie op peil brengen en alle oliebollen-
vet weer verbranden .
De start is zoals altijd om 13.30 uur en om 14.30 uur valt de 
finishvlag. 

Deze keer kan men gebruik maken van de nieuwe accommodatie, dus 
kan er na afloop heerlijk worden gedoucht. 
Op de achterkant van deze pagina vind je een intekenlijst voor de 
sponsorbedragen.
Het team dat het meeste geld opbrengt zal hiervoor extra beloond 
worden. De deelnemers aan de sponsorloop krijgen na afloop 
een beker snert of warme chocolademelk.

Na afloop is er om 16.30 uur de bekende
nieuwjaarsreceptie in de kantine.

8 jan. 
2011
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Naam  donor Bedrag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal

Naam
deelnemer: team:

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

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

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

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense 06 52 06 50 57
 L Mari Stevense 56 24 01
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V Rene de Vos
A2 T Huib Quinten 22 83 55
B1 T Paulus Sohilait 21 53 77
 T Dirk Bakx 
 L Jordy Heikens 06-15 85 50 52
 L Benny Dekkinga 40 32 03
 L Mirjam  Dekkinga 40 32 03
B2 T Mark Harinck 23 26 18
 T William Hoondert 64 98 00
B3 T John Hofs 21 29 36
B4 TL Toon Vermeulen 23 33 87
C1 T Pepijn Adriaanse 21 12 19
 T Fabio (stagiair) 06 45 45 10 48
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
C2 T Bas Schuitert 23 33 14
 T Humphrey Scholten 23 07 14
C3/4 T Wim steenbergen 22 18 35
 T Kai Walraven 06 57 95 25 81 
 L Harm Simonse 23 34 34

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

KEEPERSTRAINER
  Jaap Pijnenburg 23 22 24
 

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

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN

	I	 N	 F	 O	 L	 IJ	 S	 T

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


