
OP DE KORREL - dece mber 2011  1 

Organisatie
Bestuur	 	 	 	 (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77
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. R. Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter Peter Louwman H.R.Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Hoofd jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 06 14 28 48 56
 johnebert@zeelandnet.nl
Algemene zaken
Financiën
Vooritter TC jeugd  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Voorzitter Commissie
Toernooien & Onderst. Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl

Coördinatoren
A1, B1, C1 Paulus Sohilait Zomerweg 4 4481 CB Kloetinge 21 53 77
 sohilait@zeelandnet.nl
A2, A3, B2, B3, C-jun. Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
D-pupillen Jean-Piere de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
 info@verzekershop.nl
F- en Minipupillen Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
 gfc@rdh.nl

Vertrouwenspersoon Ton de Craene vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl 06 54 34 29 28

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
Aanmelding
en wachtlijst Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
 wimhazelaar@vvkloetinge.nl 

Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl

Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
bckloetinge.nl
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Van de redactie
Als u dit leest, is het jaar 2011 
al weer bijna voorbij. Een jaar 
met hoogte- en dieptepunten. We 
kennen die momenten allemaal 
wel in ons leven en ook binnen 
onze vereniging hebben we daar-
mee te maken. Er waren in 2011 
hoogtepunten met kampioen-
schappen en bij de dieptepunten 
denken we dan aan het overlij-
den van Arjan Bot en Piet Os-
sewaarde, wat diepe indruk heeft 
gemaakt bij onze vereniging.

Sportief gezien gaat het op het 
ogenblik redelijk al zouden het 
eerste en A1 nog wel wat punten 
kunnen gebruiken. Andere teams 
presteren over het algemeen 
naar verwachting. 

Door de vorming van verschil-
lende commissies gaat het 
Beleidsplan vorm krijgen. U leest 
er meer over in deze ‘Korrel’. Wel 
is het verontrustend, dat er nog 
geen nieuwe secretaris en pen-
ningmeester gevonden zijn. Dit 
zijn toch belangrijke bestuurs-
functies. Het is dan ook van 
groot belang, dat deze posten 
worden bezet; dus wie iets wil 
doen voor de vereniging is van 
harte welkom.

In dit clubblad treft u voor de 
derde achteréénvolgende keer 
een nieuwe rubriek aan: ‘Gevon-
den kleding’. 
André Lockefeir verzorgt deze 

rubriek. Hier kunt u zien, wat er 
in de afgelopen weken allemaal 
aan kleding is blijven liggen in 
de kleedlokalen op het Wesselo-
park. Als u op de lijst kleding 
tegenkomt, die u mist, dan kunt 
u contact met hem opnemen. U 
kunt deze gegevens ook vinden 
op de website. Op zaterdag treft 
u André aan in de bestuurskamer 
bovenin het kleedgebouw.

Verder willen we u erop wijzen, 
dat u tussen Kerst en Nieuwjaar 
van harte welkom bent bij het 
Sportpunt Zeeland Jeugdkerst-
zaalvoetbaltoernooi. Het is een 
erg leuk toernooi en een groot 
genoegen om naar te kijken. De 
toegang is gratis.

Tenslotte wenst de redactie van 
‘Op de Korrel’ u allen Prettige 
Kerstdagen en een goed, gezond 
en sportief 2012 toe.

Namens de redactie,
Ronald Krijger 
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Van de Voorzitter.
In ‘Op de Korrel’ van november 
2011 deelde ik u mee dat er nog 
genoeg uitdagingen zijn. “Niet 
op elkaar lopen mopperen. Aan 
de slag. Schouders eronder. Er is 
nog genoeg te doen.”
Het zal u duidelijk zijn dat dit 
nog steeds van toepassing is.
Ook op sportief gebied.

Het 1e heeft tegen XerxesDZB 
weer een punt binnengehaald. 
Niet dat dit direct met goed 
voetbal plaatsvond maar de inzet 
was prima en je ziet dat er dan 
ook punten te halen zijn. Volhou-
den dus. Die punten zijn op dit 
moment erg belangrijk.

In de ledenvergadering van no-
vember j.l. heb ik u meegedeeld 
met welke uitdagingen we als 
bestuur te maken hebben. Ik ga 
daar nu niet verder op in maar 
die uitdagingen gaan we wel aan.
Als ik naar het bestuur kijk 
dan moet ik constateren dat 
de vacatures van secretaris en 
penningmeester nog steeds niet 
zijn ingevuld. Dat is uitermate 
vervelend. Het zijn 2 posten 
die zeker in deze tijd uitermate 
belangrijk zijn. Mogelijk dat op 
korte termijn deze posten inge-
vuld kunnen worden.

De voetbaldagen waren uitste-
kend georganiseerd. Genoeg 
vrijwilligers en het weer werkte 
natuurlijk mee. Aan allen die 
hieraan hebben meegewerkt mijn 
hartelijke dank.
In december en januari hebben 
we nog een aantal activiteiten, 
w.o.de MTB-en wandeltocht, 
nieuwjaarsreceptie en de kerst-
veiling.
En natuurlijk moeten we niet 
vergeten het jeugdkerstzaalvoet-
baltoernooi. In de organisatie 
van dit toernooi speelt de VVK 
een belangrijke rol.

Het is ook de maand om eens 
achterom te kijken. Wat heeft 
2011 ons als vereniging ge-
bracht? Maar ook vooruit kijken! 
Wat kan er in 2012 nog beter?
Eén van de punten die volgens 
mij beter kunnen is de om-
gang met de vrijwilligers 
en wel in die zin dat 
de vrijwilligers die 
in de uitvoerende 
taken zitten veel 
al afhankelijk zijn 
van de toe-
zeggingen 
die door 
anderen 

worden gedaan. Het valt mij op 
dat toezeggingen gemakkelijk 
worden gedaan maar dat het na-
komen ervan soms weken zo niet 
maanden op zich laat wachten.
Kunnen we afspreken dat als we 
in 2012 een toezegging doen we 
die dan ook in de afgesproken 
tijd zullen nakomen? Kan dit 
niet, doe dan de toezegging niet 
of deel dan tegelijk mee dat het 
nakomen op de langere termijn 
zal plaatsvinden. Op deze manier 
voorkomen we veel frustraties.

Ik wil dit stukje eindigen met 
U namens het bestuur prettige 
Kerstdagen toe te wensen en een 
(ook in sportief opzicht) voor-
spoedig 2012.

Groeten
Rinus Dieleman.

Afspraak is
afspraak!
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Het beleidsplan 1
Tijdens de ALV van 6 juni j.l. is er een beleidsplan voor de vv Kloe-
tinge voor de jaren 2011-2015 gepresenteerd. Nadrukkelijk is toen 
gesteld dat het plan een levend document is. D.w.z. dat op basis van 
concrete praktijkervaringen dit stuk zal worden beoordeeld en wor-
den bijgesteld. Het beleidsplan zal bovendien regelmatig dienen te 
worden geëvalueerd.
Tijdens die ALV zijn er opmerkingen gemaakt, een aantal mensen 
heeft schriftelijk gereageerd op de notitie. Binnen het bestuur is 
reeds een aantal van die vragen aan de orde gesteld. Tot concrete 
aanpassingsvoorstellen heeft dat (nog) niet geleid.

Zoektocht
Veel energie is tot nu toe ge-
stopt in het ontwikkelen van een 
adequatere organisatiestructuur, 
passend bij een vereniging met 
de grootte en uitstraling van de 
vv Kloetinge. Een paar voorbeel-
den hierbij: de ontwikkeling van 
een bestuur dat meer bestuurt 
op hoofdlijnen (en minder 
uitvoerend werk verricht) en het 
opzetten van commissies (die 
op geregelde tijden met elkaar 
overleggen in het zogenoemde 
afstemmingsoverleg). Een derde 
belangrijke zaak is de zoektocht 
naar een verenigingsmanager, 
die onze vrijwilligers aanstuurt. 
Helaas heeft die zoektocht nog 
niet tot het gewenste resultaat 
geleid. We blijven zoeken!

In de persoon van Ton de Craene 
is een betrouwbare vertrouwens-
persoon gevonden. De benoe-
ming van een scheidsrechtersco-
ordinator is aanstaande.
Tijdens de ALV heb ik, namens 
het bestuur, het belang van de 
vrijwilligers voor onze ver-
eniging benadrukt. Dit geheel 
conform de beleidsnotitie. 
Extra aandacht vroeg (Nieuw-
jaarstoespraak) en vraag ik, voor 
de normen en waarden binnen 
onze vereniging. 
Kortom: we zitten niet stil. Inte-
gendeel!
Afstemmingsoverleg 1

Op 14 november j.l. is het eerste 
afstemmingsoverleg geweest. 
Aanwezig waren de volgende 
commissies: de seniorencommis-
sie, de media/pr/communicatie 
commissie, de beheerscommis-
sie, de horecacommissie, de 
sponsorcommissie (vanaf nu de 
commerciële commissie) en de 
jeugdcommissie. De evenemen-
tencommissie is nog in wording. 

Tijdens dat overleg hebben de 
verschillende commissies zich 
voorgesteld. Er is gekeken naar 
de dwarsverbindingen tussen de 
commissies, er is gekeken naar 
eventuele knelpunten. Doel: 
betere afstemming en dus een 
betere communicatie binnen de 
vereniging. Of het allemaal lukt? 
vv Kloetinge is een ambitieuze 
vereniging waarin veel goed 
ging, maar nog meer beter kan. 
Een weg van vallen en opstaan!

Een aantal commissies 
stelt zich voor:

De	horecacommissie van de vv 
Kloetinge is op donderdag 17 
november officieel van
start gegaan met als voorzitter 
Wim Verlinde (onafhankelijk),en 
de leden Antoine v. Goethem (be-
stuur), Rianne Zandee en Maaike 
Sturm (beide clubhuis) en Denise 
Dekker (sponsorhome).

De commissie zal allesomvattend 
gaan werken, d.w.z. alles wat 
te maken heeft met het club-
huis, sponsorhome, trefpunt. De 
bedoeling is om met de huidige 
en ook graag nieuwe vrijwilligers 
vanuit taken de horeca te gaan 
organiseren.
Als dit vrij strak omlijnd is, 
moet het volgens de commissie 
mogelijk zijn een goed draaiende 
horeca afdeling te krijgen.
Belangrijk vindt de commissie 
dan ook dat er goed overleg is 
met de organisatoren van evene-
menten, zoals bijv. sponsorloop, 
MTB en wandeltocht, Dick Bunt 
tournooi, schooltoernooien, CZ 
toernooi, BC-Kloetinge toernooi, 
maar ook Sinterklaasavond, 
Kerstveiling enz. enz. Als ie-
dereen op de juiste manier met 
elkaar samenwerkt, zal iedereen 
hiervan profiteren.

Doel van de commissie is het 
verblijf op het Wesselopark zo 
aangenaam mogelijk te 
maken en trachten door een 
goedlopende horeca bij te dra-
gen aan een ook op
financieel vlak bloeiend vv Kloe-
tinge.

In	de	seniorencommissie zit-
ten Jaap Honingh, voorzitter en 
coördinator, Kees Bastiaanse, 
plaatsvervangend voorzitter en 
contactpersoon met de jeugd-

De commissie zal allesomvattend 
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commissie, met dit jaar extra 
aandacht voor A1 en André 
Krijger, contactpersoon voor de 
selectie-elftallen. We zijn nog 
op zoek naar een persoon die de 
contacten wil onderhouden met 
het 4e, 5e en 6e elftal.
Bij de seniorencommissie horen 
twee subcommissies, t.w.:
- 45+	voetbal, hierin zitten 

Gerard Murre, Danny Boonman 
en Cor van Gogh, doel: een 
keer in de maand een avondje 
voetballen (met eventueel een 
toernooi);

- zaalvoetbal, hierin zitten 
Ronald Krijger en Jan van de 
Plasse, doel: recreatief een 
keer in de week zaalvoetballen.

Misschien komt er binnenkort 
nog een subcommissie bij, name-
lijk vrouwenvoetbal. 
De bedoeling is dat de senioren-
commissie maandelijks bij elkaar 
komt. De frequentie van het over-
leg met de subcommissies moet 
nog afgesproken worden.

De	commerciële	commissie heeft 
tot doel om de mogelijkheden te 
onderzoeken om de vv Kloetinge 
commerciëler op de kaart te zet-
ten. Als we het over sponsoring 
hebben denken we veelal van: 
welk voetbalteam moet er in de 
nieuwe kleding gezet worden, 
maar het probleem hiervan is dat 
niet de vereniging gesponsord 
wordt maar meer de leden zelf. 
Op zich niets mis mee, maar vv 
Kloetinge zal, gezien de finan-
ciële positie, anders moeten 
omgaan met sponsoring. Onze 
commissie is van mening dat er 
meerdere mogelijkheden zijn 
om de club, het park, de teams, 
kantine etc. commerciëler uit 
te nutten. Zo hebben we allerlei 
materiaal nodig zoals ballen, 
doeltjes, hesjes, etc. misschien 
kunnen we overdag het sport-
park voor andere doeleinden 

gebruiken, een verlichting rond 
het hoofdveld zou ook mooi zijn, 
kortom wij gaan onderzoeken 
waar wat mogelijk is. De commis-
sie, bestaande uit Arjan van Dijk, 
Mischa Flore, Yoni Lammens, 
Marco van de Linde en Piet de 
Haze, zal binnenkort een overleg 
hebben met de BC Kloetinge om 
de mogelijkheden en doelstel-
lingen te onderzoeken. Duidelijk 
moet zijn dat we samen sterker 
zijn en dat we geen dingen dub-
bel doen, het gaat tenslotte om 
één ding en dat is de vv Kloe-
tinge van ministar tot het eerste 
elftal en niet te vergeten alle 
vrijwilligers.

Evenementencommissie
De doelstelling van deze com-
missie is het organiseren van 
feesten, evenementen en activi-
teiten om de betrokkenheid van 
de leden bij de vereniging te ver-
groten. De commissie stelt aan 
het begin het seizoen de agenda 
voor de evenementen op voor 
dat seizoen. Onder deze com-
missie komen o.a. de werkgroep 
Mountainbiketocht, werkgroep 
sponsorloop en de geldwerfcom-
missie (o.a. de voorjaarsloterij is 
daar een activiteit van) te vallen. 
Een aantal evenementen is al 
opgestart, zoals de sponsorloop 
en mountainbike/wandeltocht.
Belangrijk is bij alle activiteiten 
binnen de vereniging, dat er 
geen elkaar storende evenemen-
ten op dezelfde dag of heel kort 
op elkaar plaatsvinden. Dus een 
goede afstemming met ook an-
dere commissies is van belang.
Deze maand is een aantal kan-
didaten voor deze commissie 
benaderd.

Wordt vervolgd!

Jos Verpaalen
Vice-voorzitter

Aangemeld
Jan Bouman
Tim Dooge
Joost Griep
Micha Kraamer
Marijn van Langevelde
Rien Menheere
Robby Minnaar
Farouk Mohammed 
Elouarik
Ljubo Patkovic
Jan Slabbekoorn
Lars Vlieland

Vervallen
Nash Al-Duhaysi
Beau Calberson
Thijn Carels
Ko Kooman
John Koster
Ramon Krijger
Bjorn van Sluijs
Hugo Vrolijk

Ledenmutaties
10/11
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Competitieverloop
Zo vlak voor de winterstop is het altijd goed om ‘de troepen te inspecteren’ of beter gezegd ‘hoe staan we 
er voor?’ Als ik dit schrijf zijn er nog twee speeldagen met wellicht nog een inhaalweekend. Tot op heden 
is alles gladjes verlopen. Nog geen enkele afgelasting. Wie weet wat december brengt en de consul is op 
vakantie!

Voor de pupillen zitten de reek-
sen erop. Zoals elk jaar weer een 
aantal kampioenen: F3, E4 en 
E7. Jammer voor F5 dat op een 
gedeelde eerste plaats eindigde 
en door een slechter doelsaldo 
tweede werd. Toch een prima 
prestatie.

F1 doet het goed. Alleen RCS 
F 1 lijkt iets beter. De topper 
Kloetinge F1 – R.C.S. F1 eindigde 
onbeslist (4 – 4).

E1 speelt in de subtop en E2 
staat bij de laatste plaatsen.

D1 zit in de middenmoot. Na 
de promotie van vorig jaar een 
goede prestatie. 
D2 heeft het moeilijk. De Bra-
bantse klasse is blijkbaar sterker 
dan de Zeeuwse.

Ook C1 zit in de middenmoot, 
evenals C 4.
C2 draait zijn partijtje mee. C3 
verkeert in de onderste regionen.

B1 en B2 blazen hun partijtje 
mee in de middenmoot. 
B3 wacht nog op de eerste pun-
ten.

A1 heeft het zwaar in de 4e 
divisie. Volgens de begeleiding 
zijn de verschillen klein, dus nog 
kansen volop om van de laatste 
plaatsen weg te komen. 

A2 speelt in een competitie van 
‘10 kleine negertjes’, want nu 
zijn er nog maar 6. Een plaats in 
de middenmoot is hun deel.

Bij de senioren komt het 6e op 
stoom. Lange tijd waren ze zon-
der punten, maar ze hebben nu al 
6 punten. Dit belooft wat voor de 
tweede helft van de competitie.

De mannen van het 5e zijn op-
permachtig in hun klasse. Alleen 
MZC ’11 6 kan in de buurt blij-
ven. Het 5e is nog ongeslagen en 

Kloetinge F5 - Walcheren F6

Kloetinge C3 - RCS C3Kloetinge E8 - Kapelle E5 Kloetinge D2 - Steen D1 (beker)

Kloetinge A1 - Soccer Boys A1
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op weg naar de 100 doelpunten. 
Tot op heden het meest scorende 
team van Zeeland volgens www.
voetbalinzeeland.nl.

Het 3e en 4e draaien beide in de 
middenmoot/subtop, maar vooral 
Heinkenszand 2 en 3 draaien een 
prima seizoen. Beide klassen zijn 
een team kwijt door terugtrek-
king; Krabbendijke 2 en Oostka-
pelle 2.

Het 2e draait nu in de subtop. 
ASWH 2 is weer oppermachtig, 
ondanks de flinke nederlaag te-
gen Kloetinge. Het 2e laat teveel 

punten liggen in wedstrijden, 
waar het niet nodig is. Een perio-
dekampioenschap met deelname 
aan de beker voor standaard-
teams moet weer mogelijk zijn.

Tenslotte onze hoofdmacht. 
Moeizaam is tot op heden het 
juiste woord. Het lijkt er ook 
op dat de tegenstanders steeds 
beter worden. Vooral ploegen als 
Scheveningen, Kozakken Boys, 
ASWH, Xerxes DZB, RVVH en Ex-
celsior Maassluis zijn geduchte 
tegenstanders. Daarom is het 
noodzaak punten te pakken van 
de overige ploegen.
Vorig seizoen hadden we 18 
punten met de winterstop. Tot op 
heden is de teller op 10 blijven 
staan. Het zal dus een spannende 
tweede competitiehelft worden.

Mijn verwachting was dat het dit 
seizoen wellicht wat makkelijker 
zou gaan. De werkelijkheid is 
anders; maar als de drive er is 
dan kan het snel gaan. 

Nu eerst op naar de feestdagen. 
Geniet ervan en dan treffen we 
elkaar in 2012 op het fraaie Wes-
selopark.

Jan van der Weele

Kloetinge 5 - MZC’11 6

Kloetinge 2 - Pelikaan 2

Kloetinge 1 - XerxesDZB 1    (foto’s Rien Walraven)
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Gevonden kleding
Tijdens het voetbalseizoen wordt er nogal eens het een en ander aan voetbalkleding of schoeisel achterge-
laten op het Wesselopark.
Wij vinden dat zonde, want het betreft bruikbare spullen die vaak door onverschilligheid zijn vergeten.
Met regelmaat zullen wij een lijst hiervan publiceren met het verzoek deze even door te nemen.
Wellicht vind u daarin datgene wat al een tijdje wordt gemist in de voetbaltas.

JASSEN kleur maat
Lotto regenjas zwart 140/152

Adidas regenjas zwart L

Ministars regenjas blauw 116/122

Masita regenjas zwart/blauw XL

Panther trainingsjas zwart/blauw/wit M

Dutchy trainingsjas blauw  S

Varsity bodywarmer groen 140

Hummel regenjas licht/d.blauw L

We winterjas grijs maat 134/140

Hummel trainingsjas

poly suit +logo groen/zwart 128

Adidas trainingspak blauw 128

Puma trainingsjas zwart 164

SHIRTS/VESTEN kleur maat
T-shirt Excelsior R’dam zwart S

KWD t-shirt Hofs Gijssel rood pupil

C&A vest grijs 134/140

Hema vest blauw 122/128

H2O vest grijs pupil

T-shirt merk? zwart ?

Danmark t-shirt rood 04-jun

 

BROEKEN kleur maat
Hema regenbroek grijs XL

Dutchy sportbroek blauw 164

Nike sportbroek zwart 140/152

Adidas trainingsbroek blauw 140

Dutchy trainingsbroek zwart  140

Domyos trainingsbroek blauw  122/133

SCHOENEN maat 
Adidas badslippers 40

Diadora badslippers  37

Sports badslippers 35

Nike sportschoenen 37

Dutchy sportschoenen 31

  

OVERIG kleur
Puma handschoenen zwart 

Adidas keepershandschoenen blauw/geel 

Pro touch scheenbeschermers  

  
Voor navraag:
ga naar www.vvkloetinge.nl
daarna in het hoofdmenu > kleding > gevonden
of vraag het op zaterdag in de bestuurskamer.
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Voetbal-
vrouwen 

“Wie is toch die lange donkere dame die geen wedstrijd 
mist op het Wesselopark?” De vraag was voor ons de 
reden om Femmie Harinck het vuur aan de schenen te 
leggen. En waar kunnen we dat nou beter doen dan in de 
kantine van Kloetinge?

door Wilemijn Lijnse en en Marieke Esser

1. Vertel eens wat over jezelf…
“Ik ben geboren op 13 december 
1967 in Terneuzen. Toen ik bij 
de belastingdienst werkte zaten 
we in hetzelfde gebouw als de 
douane en daar werkte Mark. Zo 
hebben we elkaar leren kennen. 
In 1988 zijn we gaan samen-
wonen en in 1991 getrouwd. 
We hebben twee zoons Rick en 
Kevin. Na een korte tussenstop 
in Heinkenszand zijn we in 1993 
naar het ‘het zo mooie Kloetinge’ 
gekomen.” 

2. We zien je vaak langs de lijn 
bij het eerste, vertel eens?

“Tjee, pfff, jeetje…. Mark ging 
met de oudste bij Kloetinge 
kijken, ik bleef thuis. Maar op 
een gegeven moment dacht ik; 
‘Wat doe ik hier eigenlijk al-
leen thuis?’ En zodoende ben ik 
ook meegegaan, eerst met een 
lichte twijfel maar al snel werd 
het ook echt mijn ding. Ik heb 
voetbal altijd al leuk gevonden. 
Zo gaan we ook regelmatig mee 
naar uitwedstrijden, mits we er 
niet, door teveel reistijd, de hele 
zaterdag aan kwijt zijn.”

3. Wie voetbalt er bij jullie in 
het gezin? En ga je wel eens 
kijken?

“Kevin de jongste voetbalt in B1 

en man Mark maakt op de vrij-
dagavond de velden onveilig bij 
de 45+. (Red: op onze vraag of ze 
daar wel eens gaat kijken, volgt 
er een lach en een veelbetekende 
blik…, wij zeggen niks!) Onze 
oudste zoon Rick heeft gevoet-
bald tot de A’s. We gaan altijd 
naar de thuiswedstrijden van 
Kevin kijken, maar als hij een 
uitwedstrijd speelt op dezelfde 
tijd dat Kloetinge een thuiswed-
strijd speelt, gaan we toch wel 
naar het Wesselopark.” 

4. Kom je al lang op Kloetinge en 
wat vind je van de club?

“Ja, vanaf de tijd dat de jongens 
klein waren komen we er al. 
Het is een leuke club met leuke 
mensen. Echte gezelligheid! Je 
hoort ook om je heen dat men-
sen Kloetinge een leuke club 
vinden. Ik heb Roelof Luinge na 
de wedstrijd nog een mailtje 
gestuurd. Dat is een collega van 
me, die elders in het land werkt. 
Zelfs hij mailde terug dat het 
zo’n leuke en hartelijk club is. Je 
moet zoiets hoog houden!” (Red: 
wij knikken instemmend..)

5. Wat vind je van het voetbal-
spel?

“Jeetje wat stellen jullie moei-
lijke vragen zeg! Het is eigenlijk 

niet te beschrijven, gewoon leuk! 
Ik vind het jammer dat ik zelf 
niet gevoetbald heb vroeger. Het 
hele spelletje spreekt me aan. 
Er wordt thuis ook altijd naar 
voetbal gekeken.”

6. We hebben begrepen dat je 
een vaste plek hebt langs de 
lijn, vertel eens?

“Ja we staan altijd aan de lange 
kant tegenover de dug out. Dat is 
gewenning en kijkt het prettigst. 
Dan heb je een goed overzicht! 
We staan altijd op de helft waar 
we moeten scoren. We zitten 
nooit op de tribune, langs de 
kant heb je meer binding. Je 
ruikt het gras….”

7. Een zaterdagavond uit de
 kantine is…
(Red: kijkt ons vragend aan, huh 
wat bedoel je?!) ”Wij gaan ge-
woon in een rechte lijn naar huis 
en hebben een normale zater-
dagavond voor de boeg!” 

8. Wat vind je de goede punten 
van Kevin en van het eerste op 
voetbalgebied?

“Kevin kan een bal aannemen en 
iemand uitkappen. Dan speelt hij 
zo de tegenstander voorbij.”
(Red: Voor het eerste duurt het 
wat langer voor we een antwoord 
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krijgen…) “Ook al gaat het nu 
niet zo goed, ik blijf komen. Je 
bent voor je clubje en dat blijf je 
steunen. Je gaat ook niet in de 
88ste minuut weg, je blijft tot 
het laatste fluitsignaal.”

9. Wat zijn je eigen hobby’s?
“Hardlopen, lezen, wandelen en 
voetbal kijken. Ik kijk thuis ook 
mee naar voetbal op tv. Eredi-
visie live staat bij ons aan op 
zondag en door de week. Voetbal 
slaat de klok!”

10. Een zaterdagmiddag winke-
len of een zaterdagmiddag

 op het Wesselopark in
 Kloetinge?
“Toch een lastige vraag. Win-
kelen is ook leuk, maar ik kies 
voor voetbal. Winkelen kan de 

hele week! (Red: Lachend..) Of ’s 
morgens voor de voetbal.”

11. Leg de term hattrick/buiten-
spel/… eens uit.

We beginnen dit keer met de 
hattrick.
“Dat weet ik, 3x scoren in 1 helft! 
In 1x goed.” 
Oke, dan gaan we nu door voor 
de lastige vraag, leg buitenspel 
eens uit. (Red: Toen we haar 
vroegen of we haar mochten 
interviewen, zei ze gelijk: “Oh 
maar ik weet wel wat buitenspel 
is, maar ik weet niet of ik het kan 
uitleggen hoor!”) Ze haalt één 
keer diep adem en daar komt het 
antwoord in één keer:
“Als de aanvaller op het moment 
dat de bal gespeeld wordt tus-
sen de laatste man en achterlijn 

staat.” Zonder attributen!! He-
lemaal geweldig! (Red: applaus 
volgt..)

12. Wil je nog iets kwijt?
“Ik hoop dat Kloetinge in de 
hoofdklasse kan blijven. Die 
mooie sfeer en het mooie voet-
bal, dat merk je meteen. Een club 
als Kloetinge zou er toch zeker in 
moeten kunnen blijven!”

Femmie en Mark in het imposante ‘Camp Nou’, de thuisbasis van FC Barcdelona
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Bekercompetitie
‘Broedermoord’, ‘Verliezer waant zich winnaar’. Mooie koppen in de krant over de bekerwedstrijd Kloetin-
ge 1 – Kloetinge 2. Vorig jaar speelde hetzelfde bij ASWH. Bestuursleden waren toen niet gerust over het 
resultaat, want het spel van de hoofdmacht was pover, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het ontslag van 
de trainer, terwijl het 2e oppermachtig was in de reserve-hoofdklasse.
Voor het hoogst spelende team is het altijd moeilijk om een goed resultaat te bereiken.
Bij Hoek waren ze ontevreden over de twee treffers die Virtus scoorde.

Ooit is een tweede team doorge-
drongen tot de laatste vier in het 
bekertoernooi, namelijk Westlan-
dia 2 in district West 2.
Het probleem was wel dat West-
landia 2 niet mee mocht doen 
aan het landelijke bekertoernooi, 
dus ging een derde daarmee 
heen. Reserveteams zijn uitge-
sloten van deelname. 

Als je als Kloetinge meedoet met 
de landelijke beker, levert dit 
een aardig centje op en laten we 
dit nu goed kunnen gebruiken. 
Nu nog zaak om zover te komen. 

De wedstrijd tegen Clinge vindt 
plaats op dinsdag 20 december 
met uitwijkmogelijkheid naar 
zaterdag 17 december. In januari 
2012 wordt er geloot.

Verder kun je je afvragen of 
duels ASWH 1 – ASWH 2, 
Kloetinge 1 – Kloetinge 2, 
UNA 1 – UNA 2 niet voorkomen 
kunnen worden door dit via het 
bekerreglement uit te sluiten. 
De clubs zullen dan initiatief 
moeten nemen, wellicht met 
ondersteuning van onze cluster-
afgevaardigden.

Overigens was de uitslag bij 
Gemert 1 – Gemert 2 duidelijk. 
8–2 voor het 1e team.
Uitslag SVZW 1 – SVZW 2 10–1.
ASWH 2 is na strafschoppen 
uitgeschakeld door de topklasser 
UNA.
Van de tweede teams is alleen 
Jeka 2 nog in de race. Zijn spelen 
hun volgende wedstrijd tegen 
RCS in Oost-Souburg.

Jan van der Weele

John Schot in duel met Arjan Pijnen
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Pupil van de week
 
Zaterdag 12 november 2011
Kloetinge - Nivo Sparta (1-3)
Gijs speelt in F7 en is 7 jaar. 
Trainer/leider: Arjo Schroevers en Remco van der Kuijl.

Vragen

 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik dat super leuk vind.
Wat vind je leuk aan de training? Partijtje spelen en trucjes leren met de bal.
Denk je later het 1e te halen? Ja, als ik goed mijn best doe.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer? Judo, zwemmen en met mijn vrienden spelen.
Op welke school zit je? Bisschop Ernstschool in Goes.
Wat wil je later worden? Politieman.
Wat is je favoriete club? Kloetinge.
Wie is je favoriete voetballer? Alle spelers van Oranje.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Sam.
Wat lust je niet graag? Bloemkool.
Wat eet je het liefste? Kookworst en friet.
Waaraan heb je een hekel? Vechten.
Op welke positie speel je het liefst? Spits.
Wat kan je het beste bij voetballen? Vrijstaan, hard rennen en scoren.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Alle wedstrijden behalve één, toen werden we
     hebt meegemaakt? de hele tijd geduwd.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? Misschien gelijkspel maar ik hoop dat Kloetinge wint.

Gijs Fabery de Jonge

Bent u een liefhebber
van heerlijke oliebollen?

Maar ontziet u het werk 
en de stank in huis?
Kijk dan op pagina 27 en 
grijp de ultieme kans om 
zonder al dat gedoe toch 
met oudjaar heerlijke 
oliebollen te eten. Gebak-
ken volgens traditioneel 
recept.
Bovendien steunt u er ook 
nog eens een heel goed 
doel mee.
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Evenals voorgaande jaren willen we 
2012 beginnen met de traditio-
nele snertloop. Op zaterdag 
7 januari kan iedereen, 
vanaf mini’s tot en met 
senioren, zijn conditie 
na al die feestdagen 
testen, zodat we na 
de winterstop in 
een blakende vorm
de rest van het 
seizoen 2011-2012 
kunnen voortzet-
ten.

De start is zoals gebrui-
kelijk om 13.30 uur en om 
14.30 uur valt de finishvlag.

Op pagina 20 vind je een intekenlijst voor 
de sponsorbijdragen. Het team, dat het meeste 
geld inbrengt wacht een extra beloning.

Na afloop is er voor iedere deelnemer weer de traditionele
beker snert of  warme chocolademelk.

Het bestuur



14		OP DE KORREL	- december 2011

Naam  sponsor 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:

#

INTEKENLIJST SNERTLOOP
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DE COLUMN
VAN KEES

Oktober

Mijn eerste optreden in de maand oktober was in het oosten van Bra-
bant, in de stad van zoete lieve Gerritje. Ik heb hem niet gekend maar 
wie weet is er wel iemand onder u die de eer heeft gehad. In deze stad 
stond zelfs mijn routeplanner op het verkeerde been. Hij stuurde mij 
links terwijl ik toch echt rechts had gemoeten. Een speurtocht door 
een enigszins droevige wijk was het gevolg. Maar gelukkig werd ik 
juist op tijd door twee lieftallige dames op het juiste pad gezet. Toen ik 
aankwam bij deze vereniging viel mij wel direct op dat hier wel sfeer 
heerste. Toen ik in de warming-up een rapporteur ontwaarde met wie 
ik in het verleden al eens een knetterende ruzie had gehad omdat hij iets wilde wat ik niet wilde, kon mijn 
dag niet meer stuk. 

Heet
Het was echt abnormaal heet 
deze middag maar daar had 
iedereen natuurlijk last van. Toch 
begon de partij in hoog tempo 
en kon ik naar hartelust als een 
echte JoJo Buitenzorg heen en 
weer draven. Beide ploegen 
speelden opvallend sportief en 
niets leek een zorgeloze zondag-
middag in de weg te staan. De 
thuisclub die veel hoger stond 
dan de bezoekers scoorde al vrij 
snel en leek op een makkelijke 
overwinning af te gaan. Helaas 
liep het totaal anders. Na ruim 
twintig minuten ontsnapte de 
spits van de bezoekers even aan 
de aandacht van de verdediging 
en leek ongehinderd op het doel 
af te kunnen stormen. Daar dacht 
de laatste man van de thuisclub 
echter anders over. Hij legde zijn 
hand op de schouder van de aan-
valler en helaas niet om hem te 
troosten. De spits werd dusdanig 
uit balans gebracht dat hij ter 
aarde stortte en ik niets anders 
kon doen dan de rode kaart aan 
de laatste man te tonen. Die liep 
overigens zonder een woord van 
protest weg en ook zijn ploegge-
noten hadden geen commentaar. 

Het bleef daarna gewoon een leu-
ke wedstrijd al werd het toch wat 
meer eenrichtingsverkeer. Kort 
na rust wist de thuisclub bij een 
counter zelfs de voorsprong te 
verdubbelen en leek de wedstrijd 
gespeeld. Maar daar dachten 
de bezoekers toch anders over. 
Plotseling kregen ze de geest en 
gingen ze goed voetballen. Ze 
scoorden twee keer en het was 
dus plotseling gelijk. Daarna wa-
ren er levensgrote kansen over 
en weer maar de wedstrijd leek 
als een nachtkaars uit te gaan. 
Toch sloeg de vlam nog in de pan 
toen vijf minuten voor tijd de 
spits van de thuisclub de keeper 
omspeelde en de bal op het lege 
doel knalde. Een op de doellijn 
liggende verdediger sloeg de bal 
naar mijn waarneming met zijn 
handen uit de goal. Hij wilde mij 
echter doen geloven dat hij het 
met de borst deed en wilde zo 
een penalty en een rode kaart 
voorkomen. Hij kon mij echter 
niet overtuigen en mocht dus 
ook vertrekken. Tot verbijstering 
van de thuisclub werd de penalty 
huizenhoog overgeschoten en 
bleef het dus gelijk. Hoewel ik 
twee keer rood en een keer geel 

had gegeven was het een erg 
leuke wedstrijd. Na afloop kreeg 
ik heel veel complimenten. Zelfs 
het publiek was bij het aflopen 
van het veld positief. Dan weet 
je al bijna zeker dat je een bag-
gerrapport krijgt maar dat viel 
gelukkig ook reuze mee!

Kast
De tweede week van oktober 
mocht ik naar het westen van 
Brabant. De ontvangst was al-
lerhartelijkst; jammer was wel 
dat de computer in een andere 
ruimte stond. Bovendien had 
men hem in een soort kast gezet. 
Hier kwam je dus letterlijk uit de 
kast. Tijdens de warming up was 
me ook snel duidelijk dat kunst-
gras ook nat kan zijn. Boven-
dien is het voor mij veel te snel 
maar daar kwam ik pas tijdens 
de wedstrijd achter. De bezoe-
kers hadden de laatste weken 
niet echt goede relaties gehad 
met scheidsrechters. Vooral de 
trainer was berucht. Toch heb 
ik hem voor de wedstrijd maar 
netjes een hand gegeven en 
hij zag er eigenlijk best aardig 
uit. Niets wees erop dat hij een 
boosaardige trainer was. Tijdens 
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de wedstrijd bleek dat ook niet 
zo te zijn. Wel maakte de man 
af en toe een leuke opmerking 
maar die waren ook echt leuk. 
De wedstrijd was overigens door 
regen, wind en kunstgras van 
een zeer matig niveau, maar 
gelukkig wel sportief. Direct na 
de rust maakte de thuisclub na 
een afschuwelijke blunder van 
de keeper dan toch een doelpunt. 
Kort erna verdubbelden ze de 
score maar dit doelpunt vond 
in mijn ogen geen genade. Een 
bal werd door de rechtsbuiten 
naar de spits gespeeld die in 
buitenspelpositie stond. Een 
verdediger van de tegenpartij 
onderschepte de bal maar schoot 
hem pardoes in eigen doel. Ik 
keurde de goal echter af omdat 
ik vond dat de spits hinderlijk 
buitenspel stond. Ten eerste 
stond hij voor de keeper en ten 
tweede bewoog hij naar de bal. 
De spelers hadden met mijn uit-
leg vrede maar de trainer van de 
thuisclub duidelijk niet. Hij bleef 
er maar over zeuren. Toen hij er 
vijf minuten voor het einde nog 
steeds over liep te emmeren heb 
ik hem maar even toegesproken 
en dat hielp. Aan de stand veran-
derde niets meer. De bezoekers 
waren duidelijk teleurgesteld 
en liepen met gebogen hoofd 
het veld af. In de bestuurska-
mer was de afgekeurde goal het 
onderwerp van gesprek. Toen ik 

het had uitgelegd had iedereen 
er toch wel vrede mee. Behalve 
dan natuurlijk de trainer die 
bleef volharden in zijn standpunt 
dat ik de goal alleen maar had 
mogen afkeuren als zijn spits de 
bal had geraakt???? Ik heb het 
advies gegeven om nog eens een 
uurtje aan het spelregelboek te 
besteden. 

Hot
De week erop mocht ik naar het 
diepe Zuid-Oosten van Brabant. 
Maar eerst moest ik op woens-
dag naar de spelregeltoets en 
conditietest nieuwe stijl. Nu 
hadden al veel scheidsrechters 
de vlag uitgestoken want je was 
van de conditietest af. En ook de 
spelregeltoets zou veel leuker 
zijn. Nou, ik moet zeggen de 
spelregeltoets was helemaal niet 
leuk. Je krijgt nu een spelregel-
toets met beelden en tekst maar 
die zijn niet op elkaar afgestemd. 
Zo kan het gebeuren dat de tekst 
iets anders omschrijft dan wat 
je op de beelden ziet. Dat is 
verwarrend zeker voor zo’n oude 
man als ik. Kortom ik verprutste 
die toets en had maar de helft 
goed. Dan had je vroeger nog een 
herkansing maar dat is er nu niet 
bij. Nu telt het als een rapport 
en heb je dus weinig punten dan 
weet je direct dat je aan het eind 
van het seizoen met een beetje 
pech gewoon uitvliegt. Want zo’n 

rapport haal je niet meer op. 
Overigens was de training die we 
kregen van hoog niveau. Ik vond 
die dan ook best leuk. En een 
toets uitvoeren op deze manier is 
ook wel leuk, alleen moet men de 
opzet nog wel wat veranderen. 

Week
Maar zoals gezegd de zondag 
erop naar het diepe Zuid- Oos-
ten van Brabant. Het was wel 
duidelijk dat beide ploegen 
goede aanvallers hadden, maar 
matige verdedigers. Achterin 
maakten ze de grootste bloopers. 
Bij rust hadden ze allebei zo’n 
blooper afgestraft dus was de 
boel in evenwicht. Ook hadden 
ze allebei een kaart opgelopen 
maar daar bleef het gelukkig bij. 
De eerste kaart had ik overigens 
al na vijf minuten gegeven en 
dan neem je altijd een risico. Of 
je blijft de hele middag kaar-
ten trekken of men heeft het 
begrepen en gelukkig was dit 
het geval. Verder bleek dat er 
soms assistenten zijn die fouten 
toegeven. Toen een speler van 
de bezoekers van zijn eigen helft 
kwam en de assistent in pure 
paniek halverwege de helft in de 
ankers ging en toch besloot zijn 
vlag op te steken liet ik natuur-
lijk doorspelen en hij gaf het 
ook direct toe. Zo kan het dus 
ook! Na rust werd het helemaal 
een spektakel en scoorden beide 

Vastberaden
Hij was met zijn vader en zijn oudere broer 
in de Kuip bij een interlandwedstrijd. Daar 
ontmoetten ze na de wedstrijd Ronald Koe-
man. Zijn broer (Feyenoordfan) wilde maar 
al te graag met de trainer van Feyenoord 
op de foto. Koeman zei: “Kom er ook bij 
staan!” “Nee, dat doe ik echt niet!”, zei hij. 
“Ik ben voor Ajax!”
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ploegen nog twee keer. Voor mij 
was het overigens ook nog even 
‘heet’ toen ik een doelpunt van 
de thuisclub afkeurde wegens 
buitenspel en uit de counter 
werd gescoord door de bezoe-
kers. Toen kwamen er toch even 
vijf man vragen of ik het wel 
goed had gezien maar ik kon ze 
gelukkig overtuigen. Na afloop 
werd ik door beide verenigingen 
verrast met een geschenk omdat 
het de week van de scheidsrech-
ter was (Ik krijg bij ‘de week van’ 
wel een beetje het idee dat het 
over een uitstervend ras gaat) 
. Overigens kregen we ook van 
de KNVB in deze week iets; een 
mail dat de consumpties tijdens 
de spelregeltoets en conditietest 
voor eigen rekening zijn! Toch 
raar dat je wel geschenken krijgt 
van verenigingen maar dat je van 
je eigen bond niets hoort. Het 
lijkt er een beetje op dat je een 
feestje geeft maar de kosten op 
iemand anders afwentelt. Toch 
was het voor mij gewoon ‘super 
Sunday’. Het weekend erna was 
ik vrij maar natuurlijk maakte ik 
mij nuttig door een jeugdwed-
strijd op het dorp te fluiten. Het 
betrof een A-junioren wedstrijd. 
Wat een zaligheid was dat. De 
jongens wilden gewoon lekker 
ballen zonder verdere poespas. 
In heel de wedstrijd hoefde 
ik maar één keer mijn stem te 
verheffen. 

Show
Op de laatste zondag van de 
maand was ik uitgeleend aan 
district West 2. Ik mocht mijn 
kunsten vertonen in het Rot-
terdamse. De dag ervoor was ik 
nog naar een ex- betaald voetbal 
scheidsrechter gaan kijken die 
nu zijn kunsten in de top- en 
hoofdklas vertoont. Ik heb ge-
zien dat het toch makkelijk fluit 
als je een naam hebt opgebouwd. 

En hoewel de man er ook wel een 
beetje een show van maakte heb 
ik hem niet op één fout kunnen 
betrappen. Ik hoopte de volgen-
de dag ook zo’n niveau te halen 
maar besefte wel dat ik nooit zo 
hoog zal komen. 
De eerste helft liep de wedstrijd 
best lekker al had de trainer 
van de bezoekers nog wel even 
praatjes toen hij geen strafschop 
van me kreeg. Toen ik zei dat hij 
gewoon zijn mond moest houden 
omdat ik anders lekker vroeg 
naar Zeeland ging en hem de 
rest van de wedstrijd zou laten 
fluiten zei hij dat hij dat wel een 
kinderachtige reactie vond. Ik 
zei daarop dat ik ook heel kin-
derachtig was en dat ik daarom 
scheidsrechter was geworden. 
Ik zei hem ook nog dat ik liever 
trainer was geworden maar dat 
ik daar niet kinderachtig genoeg 
voor was. De leider naast hem 
proestte het uit van het lachen 
en ook hij kon een glimlach niet 
onderdrukken. Hij bood overi-
gens in de rust direct zijn excuus 
aan dus dat zat goed. Na de rust 
werd het toch wat grimmiger 
omdat beide ploegen graag 
wilden winnen en nog niet had-
den gescoord. Er vielen vier gele 
kaarten. Op een gegeven moment 
wisten de bezoekers dan toch 
het net te vinden maar er werd 
door de thuisploeg wat gemop-
perd omdat het gevaarlijk spel 
zou zijn geweest. Bovendien was 
de keeper zo vriendelijk om de 
bal los te laten al dan niet achter 
de lijn maar terwijl ik over alles 
nog stond te twijfelen gooide hij 
uit frustratie de bal in het net 
dus toen wist ik zeker dat hij zat! 
Over het gevaarlijk spel twijfel 
ik tot op de dag vandaag maar 
er kwam geen vlammend protest 
dus zal het wel goed zijn ge-
weest. De tweede goal van de be-
zoekers was er gelukkig één waar 

niets op aan te merken was. Toch 
werd het nog spannend toen de 
thuisclub in de laatste minuut 
wist te scoren en er nog vier 
minuten blessuretijd bij kwam. 
Overigens vlagde mijn assistent 
bij dat doelpunt terwijl de bal 
van een eigen speler kwam. Toen 
ik hem daar na afloop op aan-
sprak zei hij: “Ach ik probeer ook 
maar wat……….”
De stand bleef overigens onge-
wijzigd. Toen bleek dat de trai-
ner van de thuisclub slecht tegen 
zijn verlies kon want de staf van 
de bezoekers kreeg geen hand 
van hem (ik ken een scheids die 
ook wel eens zo kinderachtig 
doet) omdat ze naar zijn mening 
erg negatief speelden. Ik kreeg 
zowaar wel een hand van hem en 
hij mompelde zelfs: “Bedankt!” 
Ook deze maand kon weer met 
een tevreden gevoel worden 
afgesloten. 

Kees 

VVK



18		OP DE KORREL	- december 2011

EVENEMENTENKALENDER
s e i z o e n 2 0 1 1 - 2 0 1 2

27	t/m	31	dec.
Jeugdkerstzaalvoetbal

toernooi

KerstveilingKerstveiling

17	dec.
Kerstveiling

14	jan.
Filmochtend

F- en Minipupillen 

14	jan.
Mountainbike- en
en wandeltocht

7	jan.
Sponsorloop

6-8	jan.
1e selectie en businessclub

naar Valencia

5	jan.
Nieuwjaarsborrel

11-12	mei
Dick Bunttoernooi

E-, F- en Minipupillen

5	mei
Laatste thuiswedstrijd

Kloetinge 1

10	mrt.
Jeugdbezoek

Erediviesiewedstrijd

28	jan.
Leiderstoernooi

2	juni
Seizoensafsluiting

25	mei
BCK bedijventoernooi

19	mei
Dick Bunttoernooi

D-pupillen

12	mei
Laatste competitiewedstrijd

Kloetinge 1
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Sponsoren zijn erg belangrijk voor alle sportverenigingen, groot of 
klein. Welk team speelt er nog zonder shirtreclame; zelfs Barcelona is 
overstag gegaan. De vv Kloetinge heeft een bloeiende sponsorclub, de 
Businessclub vv Kloetinge, vroeger de SVVK. In elk nummer van het 
clubblad stellen we een bedrijf aan u voor. Voor dit nummer bleven we 
dicht bij huis; we gingen naar Oostwal 103, bij de Stenen Brug, waar 
we een gesprek hadden met Jan-Kees de Bruine, eigenaar/directeur 
van De Bruine Hypotheken en Pensioenen.

Sponsor van de maand

door Adri de Bruine

Feest 
De bloemen zijn inmiddels 
verdord, maar er liggen nog wel 
wat felicitatiekaarten. Want het 
is feest geweest bij De Bruine 
Hypotheken en Pensioenen. Tot 
begin november 2012 mogen zij 
zich het beste hypotheekkan-
toor van Zeeland noemen. Dat 
kreeg Jan-Kees begin november 
te horen van de onafhankelijke 
vergelijkingssite www.indepen-
der.nl. Jan-Kees: “Wij wijzen 
onze klanten op deze site, waar 
zij verschillende facetten van de 
gang van zaken met betrekking 
tot het advies en de bemiddeling 
vanaf het begin tot het einde 
kunnen beoordelen door middel 
van een cijfer. Daaruit komt een 
gemiddeld waarderingscijfer 
voor ons werk. Dit cijfer was in 
het afgelopen jaar 8,9 en dat was 
het hoogste van Zeeland. Daar 
zijn we heel trots op. De klanten 
doen volkomen vrijwillig mee; er 
worden geen prijzen verloot on-
der de deelnemers en ze krijgen 
ook geen bonnen of iets derge-
lijks. Je kunt het vergelijken met 
www.zoover.nl, alleen is dat een 
vergelijkingssite voor toeristi-
sche producten. 

Zelfstandig
Nadat hij op het Chr. Lyceum 
in Goes zijn VWO-diploma had 
gehaald vertrok Jan-Kees naar 
Amsterdam. Daar studeerde hij 

Bedrijfskunde voor de Financiële 
Sector aan de Vrije Universiteit. 
Nadat hij afgestudeerd was, 
werkte hij enkele jaren in Am-
sterdam in de verzekeringsbran-

che, maar na een paar jaar kwam 
hij terug naar Goes. In oktober 
1998 werd het kantoor van Per-
fect Hypotheken & Pensioenen, 
een franchisekantoor van het 

De Bruine hypotheken & pensioenen

Emma, Jan-Kees en Linda met hun gewonnen award van beste hypotheekkantoor
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gelijknamige bedrijf in Steen-
bergen geopend in het pand aan 
de Oostwal 103 en hij ging dat 
runnen. Later besloot hij het 
pand te kopen en per 1 januari 
2001 zelfstandig verder te gaan. 
“Ik had natuurlijk al de nodige 
zakelijke contacten en als speler 
van Kloetinge 1, dat ook toen al 
in de hoofdklas speelde was ik 
toch redelijk bekend in de regio, 
zeker bij mensen, die betrokken 
waren bij het voetbalgebeuren. 
Vaak was een voetbalpraatje aan 
het begin van een gesprek met 
een klant een goede manier om 
het ijs te breken. We hebben nu 
een mijlpaal bereikt en dat is een 
stimulans om op deze manier 
door te gaan. We merken duide-
lijk het effect van deze onder-
scheiding; het aantal reacties is 
verdubbeld. De Bevelanden en 
Walcheren zijn voornamelijk ons 
werkgebied, maar door ‘mond 
tot mond’ reclame hebben we 
klanten in het hele land.”

Onafhankelijk
“Het is voor een klant erg be-
langrijk, dat wij onafhankelijk 
zijn. We zijn niet gebonden aan 
de producten van b.v. één bank. 
Wij, mijn collega Emma Vrolijk 
en ik, inventariseren eerst de 
wensen van de klanten; daar-
bij is goed luisteren van groot 
belang. Vervolgens gaan we 
puzzelen en zoeken we de beste 
oplossing voor deze klanten en 
dat wordt dan in een advies aan 
hen voorgelegd. We bekijken 
daarbij alle mogelijkheden en 
geven een advies op maat.” Jan-
Kees vindt het een goede zaak, 
dat het Ministerie van Financiën 
en de Autoriteit Financiële Mark-
ten ervoor zorgen, dat de vergoe-
dingen voor de tussenpersonen 
veel doorzichtiger worden. De 
geldverstrekker betaalt nu pro-
visie aan de tussenpersoon; dat 
is voor de klanten een schimmig 
gebeuren. Uiteindelijk betalen 
de klanten toch die kosten. “Van-

af 2013 wordt voor de complexe 
financiële producten niet meer 
gewerkt met provisie; maar met 
een uurtarief of een verrichtin-
gentarief; dat laatste geldt dus 
voor de hele transactie. Dat is 
veel duidelijker. Onze klanten 
kunnen nu al kiezen voor één van 
deze mogelijkheden. Als klanten 
besluiten ons advies toch niet op 
te volgen, betekent het, dat zij 
ook niets hoeven te betalen. Voor 
intake en advies wordt nu niets 
gerekend, wel voor de bemidde-
ling.”

Bij blijven.
Om goed op de hoogte te blijven 
van alle ontwikkelingen, moeten 
Jan-Kees en Emma regelmatig 
cursussen volgen en examens 
afleggen. Ze zijn beide Erkend
Hypotheekadviseur. Dit is een 
keurmerk waarmee wordt aan-
gegeven, dat deze hypotheeka-
dviseurs up to date zijn. Elk jaar 
opnieuw moeten er cursussen 
worden gevolgd en een examen 
afgelegd. Datzelfde is er ook voor 
de verzekeringen; alleen moet 
daar om de 1½ jaar examen 
worden gedaan.
Jan-Kees: “Emma en ik heb-
ben elk onze eigen klanten. We 
begeleiden de klanten van de 
kennismaking tot het tekenen 
van de aktes bij de notaris. Als 
ik er niet ben en er komt een 
algemene vraag van één van mijn 
klanten, dan zal Emma die zeker 
beantwoorden, maar de belang-
rijke zaken regel ik zelf met deze 
klanten, andersom geldt dat 
natuurlijk ook.” 

Aflossen
“Natuurlijk merken we wel iets 
van de malaise op de huizen-
markt, maar dat betekent niet, 
dat we het niet druk zouden 
hebben. Naast de nieuwe klanten 
zijn er veel bestaande klanten, Het kantoor aan de Oostwal
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die hun hypotheek willen over-
sluiten of hun verzekeringspak-
ket opnieuw door willen nemen. 
We doen hier alle verzekeringen, 
behalve zorgverzekeringen. Het 
aflopen van een rente-overeen-
komst is vaak de aanleiding om 
alles weer opnieuw te bekijken. 
Vaak gaat het initiatief van ons 
uit, maar dikwijls ook van de 
klant. Beleggingshypotheken 
zijn niet populair meer door de 
publiciteit rond de woekerpolis 
affaires. Nu wordt veel gekozen 
voor vormen van spaarhypothe-
ken, waarbij na afloop een gega-
randeerd eindbedrag klaar ligt. 
Men kiest meer voor zekerheid. 
Veel mensen willen ook aflossen, 
zodat ze geen geld bij moeten 
leggen als ze hun huis verkopen. 
Ook de onzekerheid over de 
pensioenen speelt hier mee. Het 
is wel prettig als je na je pensio-
nering niet meer te maken krijgt 
met hoge woonlasten.”

Businessclub
Jan-Kees is een tiental jaren 
voorzitter geweest van de 
Businessclub, toen nog de SVVK. 
In het begin was het bestuur 
van de sponsorclub eigenlijk te 
klein, zodat te veel werk gedaan 
moest worden door te weinig 
mensen. Enkele jaren geleden is 
het bestuur uitgebreid en ging 
de businessclub flink groeien. 
Toen Jan-Kees in september van 
dit jaar de voorzittershamer 
overdroeg aan Kees Gorsse telde 
de club al meer dan 100 leden. 
Overigens is hij nog steeds be-
stuurslid en zijn partner Stépha-
nie is als secretaresse ook bij de 
businessclub betrokken.
Jan-Kees over zijn dubbelrol 
als (oud)speler van de eerste 

selectie en als vertegenwoor-
diger van de sponsorclub. “Dat 
was vaak moeilijk; ik heb zelf in 
de selectie gevoetbald en kan de 
spelers daarom goed begrijpen. 
Aan de andere kant moest ik de 
belangen van de sponsorclub 
in de gaten houden. De nieuwe 
bestuursleden hebben dat niet; 
zij kijken daar veel zakelijker 
tegenaan. Voor mij is dat wel 
prettig; ik heb wat meer vrijheid 
en wordt minder aangesproken 
over allerlei zaken.”
De Bruine Hypotheken en Pensi-
oenen sponsort de trainingspak-
ken en inloopshirts van de 1e 
selectie en is verder shirtsponsor 
van A1. Ook D4 en F6, de teams 
waarin de beide zonen spelen 
hebben shirts van De Bruine 
Hypotheken.
Het team van Kloetinge 4 speelt 
in broekjes en kousen van Jan-
Kees.
Daarnaast is hij hoofdsponsor 
van de spinningmarathon voor 
de Stichting Jayden.

Trainer
Op zijn zesde jaar als F-pupil 
begonnen, speelde Jan-Kees bij 
de junioren praktisch altijd in 
de selectieteams. Zo maakte hij 
ook deel uit van het A1-team, dat 
op het hoogste landelijke niveau 
speelde tegen o.a. Willem II A1, 
Sparta Rotterdam A1 en ADO A1. 
Vanuit de jeugd maakte hij al 
snel de overstap naar Kloetinge 
1. Daar heeft hij een tiental jaren 
gespeeld. Toen hij in Amsterdam 
studeerde en werkte, trainde 
hij bij een club in de Bijlmer en 
kwam hij vanuit Amsterdam naar 
Kloetinge of naar de uitwedstrijd 
(b.v. in Volendam) om te voetbal-
len. Later is hij via het 2e terecht 

gekomen in het 3e (nu het 4e), 
waar hij zo nu en dan nog een 
balletje trapt samen met o.a. 
zijn jongste broer. Verder is hij 
trainer van D4, het team van zijn 
zoon Steyn en van F6, het team 
waarin zijn jongste zoon Lucas 
speelt. Hij is dus heel wat uurtjes 
op het Wesslopark te vinden. 
Als op zaterdag het eerste thuis 
speelt, is het hele gezin aanwe-
zig; Jan-Kees als supporter langs 
de lijn, Stéphanie in het sponsor-
home en de jongens ergens op 
een plekje (kunst)gras aan het 
voetballen met vrienden en hun 
vier neefjes, die uiteraard ook bij 
Kloetinge voetballen.

Er blijken meer mensen te zijn , 
die Jan-Kees wilden interviewen. 
Op de achterkant van ‘Samen-
spel’, het informatieblad van 
de Gemeente Goes staat hij als 
’onbekende bekende’ Goesenaar. 
En uiteraard gaat het ook daarin 
over de vvKloetinge.

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
Oktober 2011 Jan Pilaar (Glashandel Melieste)
November 2011 Jaap van Stee (Piet van Oost bv, Mossels- Oesters & Vishandel)

Enkele zakelijke gegevens

Oostwal 103 (bij de Stenen Brug)
4461 JV Goes
Tel. 0113-271919
Fax. 0113-271920
www.debruinehypotheken.nl
e-mail: info@debruinehypotheken.nl
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 T R A P  A L S  D E  W E R E L D  U I T

Zat.
14 jan.
2012

  mountainbike- en
  wandeltocht vv Kloetinge

Een variatie van verharde en onverharde paden
over een geheel vernieuwd en uitdagend parcours

door het natuurschoon van Zuid-Beveland

50% van het inschrijfgeld wordt gedoneerd aan de
stichting ALS Nederland (progressieve spierziekte)
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mountainbike- en

Stichting ALS Nederland

Start: Wesselopark kloetinge (0113-213173)
Informatie: www.vvkloetinge.nl
E-mail: mtbtochtkloetinge@live.nl
 wandeltochtkloetinge@live.nl
Kosten: 5 euro per inschrijving*
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Na afl oop:
gratis erwtensoep,
grote verloting en

muziek van DJ Sturm

la
yo

ut
/p

ri
nt

s 
Dr

uk
ke

ri
j Z

ee
la

nd
  |

 fo
to

 A
rj

an
 B

ot



OP DE KORREL - dece mber 2011  23 

Pupil van de week
 
Zaterdag 19 november 2011
Kloetinge - Kozakken Boys (0-3)
Noah speelt in F8 en is 6 jaar. 
Trainer/leider: Michael Romijn en Rob Nonnekes

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik dat leuk vind.
Wat vind je leuk aan de training? Je kan er van leren.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Wil ik wel gaan doen.
Welke hobby’s heb je nog meer? Zwemmen, spelen op de Wii spelcomputer.
Op welke school zit je? Prinses Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Kloetinge en Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Sofyan Azzagari.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefste? Pizza.
Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Op welke positie speel je het liefst? Spits.
Wat kan je het beste bij voetballen? Schieten en scoren.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Pupillenkamp.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1.

Noah Picasouw
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ZZe moesten hun voetbalschoenen 
meenemen naar het Sinterklaas-
feest, de F-en Mini-pupillen. Om 
half vijf was de eerste groep, 
de jongste F-pupillen en de 
Mini-pupillen, verzameld in de 
kantine. Daar moesten ze nog 
even wachten op Sinterklaas en 
zijn Pieten. Die tijd werd gevuld 
met het zingen van de bekende 
liedjes over de stoomboot, de 
maan, schoenen en laarzen.
En... na een paar liedjes kwam 
Sinterklaas dan toch echt. Hij 
werd ontvangen door de voorzit-
ter van de vereniging, die ook 
erg blij was, dat de Sint het Wes-
selopark had kunnen vinden.

Al snel bleek, dat Sint echte 
VoetbalPieten had meegebracht. 
De groep pupillen werd gesplitst; 
de ene helft ging met de Pieten 
mee naar het 2e veld, waar een 
Pietenclinic gegeven zou worden. 
Vandaar de voetbalschoenen. De 
andere helft bleef in de kantine 
waar Sinterklaas de spelers in-

dien nodig prees, vermaande of 
goede raad gaf.
Een half uur later wisselden de 
groepen, zodat iedereen zowel 
de wijze woorden van de Sint 
kon aanhoren als aan de Pieten-
training kon meedoen.
Tot slot werd er weer gezongen 
en kregen de kinderen limonade, 
chips en een cadeautje.

Om half zeven waren de oudere 
F-pupillen aan de beurt; ook zij 
kregen het zelfde programma 
voorgezet.

Na afloop konden de kinderen 
en Sint vermoeid, maar tevreden 
weer vertrekken. Sint beloofde 
ook volgend jaar weer naar het 
Wesselopark te komen!

Kortom; een geslaagd Sinter-
klaasfeest!
 

op het Wesselopark! door Adri de Bruine

De spelertjes verzamelen zich rond de Sint

De Pietenclinic op het veld
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Vaders en zonen
Wordt de clubliefde met de paplepel ingegoten? Als je op een zater-
dagmorgen het Wesselopark bezoekt, zou je het bijna zeggen. Het is 
er een reünie van vaders die ooit het Kloetinge-shirt droegen en nu 
hun zoon (of dochter) in hetzelfde groen-wit aanmoedigen. De ene 
vader op een uitbundige manier, zoals zijn eigen vader jaren geleden 
op het veld meeleefde. De andere vader ingetogen genietend bij het 
zien van een actie van zijn zoon die hem wellicht erg veel doet denken 
aan de fijne voetballer die hij zelf was. En eerlijk gezegd, de gelijke-
nis tussen vader en zoon is – niet alleen qua uiterlijk- vaak treffend. 
Zo vader, zo zoon: de vv Kloetinge vaart er wel bij.
In deze rubriek ‘Vaders en Zonen ‘ komen ze aan het woord.
 

Aflevering 2

Dirk en Aart Veldhof
Aart Veldhof is 18 jaar, speelt vanaf zijn 5e jaar bij Kloetinge en is nu speler en aanvoerder van Kloetinge 
A1. Dirk Veldhof is 52 jaar, speelde bij de Kloetinge jeugd in de C1, B1 en A1 en is nu leider van Kloetinge 
A1. Beiden speelden in Zeeuwse jeugdselecties: Dirk in het Zeeuws elftal voor B- en A junioren, Aart in het 
Zeeuws districtselftal voor D-pupillen.

Veel beter
Aart: “Ik ken mijn vader als 
voetballer alleen van het 45+ 
voetbal.” 
Dirk: “Kijk, hij begint nu al sma-
kelijk te lachen.”
Aart: “Bij het 45+ voetbal zie ik 
dat hij wel aardig heeft kunnen 
voetballen, maar het is allemaal 
wat roestiger geworden, zeg 
maar. Als je een sprintje trekt en 
je valt dan voorover, dan zegt dat 
genoeg! Maar ik weet niet hoe 
hij als voetballer vroeger precies 
was.”
Dirk: “Ik ben als linksback 
begonnen en hij ook. Mijn eerste 
wedstrijd was met C1 uit tegen 
Kapelle C1: 0-2, dat weet ik nog 
goed. Toen gingen we trouwens 
nog op de fiets. Ik was een 
redelijk technische voetballer. 
Aart is ook technisch, maar hij 
heeft veel meer loopvermogen 
dan ik had. Sterker in de duels 
ook. Hij is veel beter dan ik ! Het 
spelinzicht dat hij heeft, had ik 

ook wel. En ik vind dat hij net als 
ik een echte teamvoetballer is. 
Maar fysiek is hij veel sterker. Hij 
gaat altijd voorop in de strijd. 
Hij geeft nooit op, hij is een 
karaktervoetballer. Ik was zelf 
wat…rustiger daarin, haha.”

Genieten in stilte
Aart: “Hij is vanaf de ministars 
trainer en later leider geweest 
van mijn team. Ik merk het 
eigenlijk niet zo dat hij leider is. 
Ik weet niet beter. Op het veld is 
het ook niet vader en zoon of zo. 
Hij is de elftalleider, de vlagger. 
Ik hoor hem af en toe wel eens, 
maar dan alleen in positieve zin: 
“kom op!” De rest laat hij over 
aan de trainer.”
Dirk: “Ik geniet in stilte, laat 
ik het zo zeggen. Ik bemoei me 
verder nadrukkelijk niet met hem 
of met wie dan ook. Dat is voor 
de trainer, ik doe mijn taak en 
voor de rest zul je mij niet horen. 
En ik geniet gewoon. Ik vind het 

leuk als hij duels wint, als hij 
scoort, als het goed gaat met 
het team. Sommige momenten 
vergeet je niet. Wanneer hij een 
belangrijke goal maakte bijvoor-
beeld. Uit tegen Internos maakte 
hij een prachtige goal van buiten 
de 16. Je zag dat het kon en hij 
deed het, dat is leuk. En we pra-
ten thuis natuurlijk nog even na 
over hoe de wedstrijd ging.”
Aart: “Napraten over wat beter 
kon, wat fout ging. Het is gewoon 
Voetbal International thuis.”
Dirk: “Dit jaar schrijf ik ook de 
verslagen van A1 voor de web-
site. Dan hebben we het er ook 
over: wat moeten we erin zetten? 
Zorgen dat iemand niet onbe-
doeld beledigd wordt en zo.”

Bedachtzaam
Aart: “Hij is een rustige man. Hij 
denkt veel na. Over dat verslag 
bijvoorbeeld. Dan zit hij op 
zondag al vanaf het ontbijt te 
denken over de titel en hoor je 
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allerlei zinnen voorbij komen. En 
hoe je de wedstrijd moet samen-
vatten: is het wat? De hele dag 
zit hij daarover na te denken. Ik 
ben op dat gebied simpeler, denk 
ik. Meer impulsief. Hij is wel 
positief altijd. Je hoort hem bijna 
nooit iets negatiefs zeggen, ook 
over voetbal. Altijd: kom op, geef 
niet op, dat soort dingen, motive-
rend, zeg maar.”

Echte Kloetinge voetballer
Aart: “Kloetinge betekent voor 
mij heel veel. Ik heb hier altijd 
gevoetbald, ik heb hier al mijn 
vrienden op de club. Ik voel me 
echt een Kloetinge voetballer. Ik 
heb ook een jaartje training ge-
geven. Ik voel ook wel de binding 
met de hele club; ik ken jongens 
bij het eerste en tweede team.”

Dirk: “Hij heeft bij de A’s veel 
intensiever contacten in de ver-
eniging dan ik had. In mijn herin-
nering speelden we de wedstrijd 
en gingen we naar huis. Dan zag 
je elkaar nauwelijks, naast de 
trainingen. Bij Aart hebben ze 
vandaag de dag met alle mo-
derne communicatie-middelen 

veel intensiever contact dan wij 
in die tijd. 
De vereniging zelf is veel mas-
saler geworden. Vooral het 
pupillengebeuren. Dat vind ik bij 
Kloetinge wel erg knap. Dat een 
beperkt aantal vrijwilligers het 
vuur uit de sloffen loopt en het 
toch goed weet te regelen.”

Het mag duidelijk zijn dat ook Ajax op de voet wordt gevolgd
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Oliebollen voor KWF!
Wim Hazelaar gaat oliebollen bakken

Hij doet dat voor een goed doel, het Koningin Wilhelmina Fonds.
Wim is één van de mensen, die in juni volgend jaar mee gaat doen aan ‘Alp 
d’Huzes’, het zes keer beklimmen van de Alp d’Huez in Frankrijk. Hij wil 
daarvoor zo veel mogelijk geld ophalen. Op oudejaarsdag gaat hij daarom 
1000 oliebollen bakken. Van elke oliebol gaat 0,50 euro naar het goede 
doel.
Vandaar deze oproep!				(Red.)

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in 
een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage 
leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. 
Voor 2012 is het doel gesteld om €30.000.000 euro bij 
elkaar te fietsen. Hiervoor verplicht elke deelnemer 
zich minimal €2500 op te halen. Ik streef naar een be-
drag van €3500 , maar liefst veel meer natuurlijk. 
Bij deze wil ik u daarom vragen mij te steunen om dit 
bedrag voor het KWF bij elkaar te krijgen.  
Als tegenprestatie fiets ik 7 juni minimaal drie maal de 
Alp d’Huez op. Als u mij wilt steunen ga dan naar de 
website: http://www.opgevenisgeenoptie.nl  klik links 
op de knop ACTIEPAGINA’S 2012 en typ daar mijn 
naam in. De rest wijst zich van zelf. Alvast ontzettend 
bedank namens het KWF 

Alpe d’HuZes is een actie waarbij fiet-
sers, alleen of in een team, geld bijeen 
fietsen waarmee zij een bijdrage leve-
ren aan de strijd voor de overwinning 
op kanker. Voor 2012 is het doel gesteld 
om € 30.000.000 bij elkaar te fietsen. 
Hiervoor verplicht elke deelnemer zich 
minimaal € 2.500 op te halen, maar 
liefst veel meer natuurlijk. Bij deze wil 
ik u daarom vragen mij te steunen om 
dit bedrag voor het KWF bij elkaar te 
krijgen. Als tegenprestatie fiets ik 7 
juni minimaal driemaal de Alp d’Huez 
op. Als u mij wilt steunen ga dan naar 
de website:
http://www.opgevenisgeenoptie.nl	
klink links op de knop ACTIEPAGINA’S 
2012 en typ daar mijn naam in.
De rest wijst zich vanzelf.
Alvast ontzettend bedankt namens het 
KWF. Opgeven is geen optie!

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in 
een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage 
leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. 
Voor 2012 is het doel gesteld om €30.000.000 euro bij 
elkaar te fietsen. Hiervoor verplicht elke deelnemer 
zich minimal €2500 op te halen. Ik streef naar een be-
drag van €3500 , maar liefst veel meer natuurlijk. 
Bij deze wil ik u daarom vragen mij te steunen om dit 
bedrag voor het KWF bij elkaar te krijgen.  
Als tegenprestatie fiets ik 7 juni minimaal drie maal de 
Alp d’Huez op. Als u mij wilt steunen ga dan naar de 
website: http://www.opgevenisgeenoptie.nl  klik links 
op de knop ACTIEPAGINA’S 2012 en typ daar mijn 
naam in. De rest wijst zich van zelf. Alvast ontzettend 
bedank namens het KWF 

Van	elke	oliebol	die	u	besteld
gaat	€	0.50	naar	het	KWF

1000	oliebollen	betekent	€	500,-	voor...
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met	krenten	 zak	 zonder	krenten	 zak

zak 25 stuks € 16,25 zak 25 stuks € 15,00

zak 10 stuks € 6,50 zak 10 stuks € 6,00

zak 5 stuks € 3,25 zak 5 stuks € 3,00

Naam:

Adres:

E-mail:

Tel:

Lijst inleveren bij: Wim Hazelaar, Leliestraat 111
of per mail: whazelaar@zeelandnet.nl / tel. 06 52 35 10 52
De oliebollen worden 30 en 31 december gebakken.
U wordt gebeld/gemaild ze klaar zijn.

50

50

50

STEUN MIJ
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Vrijwilliger van de maand 

Er wordt wel eens gezegd dat familiebedrijven de hoeksteen zijn van de economie. Omdat er dan meestal 
sprake is van een continubedrijf wordt de basis gelegd voor een duurzame maatschappelijk verantwoorde 
onderneming. Dit zijn nogal boude uitspraken want kleine familiebedrijven, meestal één-manszaken, heb-
ben vaak geen opvolger meer. Bovendien is een één-manszaak vrij riskant. Wanneer de ondernemer met 
ziekte te kampen krijgt of om een andere reden niet meer kan werken, dan wordt het voortbestaan wel erg 
wankel. 

Rode draad
Dit keer hebben we te maken met 
een vrijwilliger van de maand die 
aangemerkt kan worden als een 
nakomeling van een één-mans-
zaak in Kloetinge. Deze familie 
loopt als een rode draad door 
onze vereniging. Helaas bestaat 
de winkel annex tearoom, waar 
heel veel oude leden van onze 
vereniging herinneringen aan 
hebben, niet meer op het mooie 
dorp Kloetinge. Overigens is dit 
niet de enige winkel die verdwe-
nen is. Wat is er nog over van 

die kleinere ‘bedrijven’? Vrijwel 
niets meer. Dit is een teken van 
de tijd op praktisch al de omlig-
gende dorpen in Zuid-Beveland 
en ook elders.

Nog een klein stukje
geschiedenis
In aansluiting op het voorwoord 
een klein stukje dorpsgeschie-
denis van Kloetinge. De foto 
verraadt dat we met vrijwilliger 
Peter Blomaard te maken heb-
ben. Na enkele pogingen was het 
gelukt om een gesprek met Peter 

te arrangeren. Het zal niet ver-
rassend zijn dat Peter een zoon 
is van Rinus en Jo Blomaard. 
Rinus is jaren bestuurslid (thans 
ere-lid) van onze club geweest 
en heeft veel bijgedragen aan 
het onderhoud van onze accom-
modatie. Hij was o.a. zeer nauw 
betrokken bij de bouw van de 
kantine, de tribune, het sponsor-
home en de daarbij behorende 
kleedlokalen en heeft daaraan 
veel werk verricht.
Rinus is weer een zoon van wij-
len Sam Blomaard (reeds over-

PETER
BLOMAARD



OP DE KORREL - dece mber 2011  29 

leden in febr. 1964). Nu wordt 
het zeker voor de jongeren onder 
ons wat moeilijker. Dit betekent 
dat Sam de opa was van Peter. 
Waarom deze uitleg. Wel, opa 
Sam is in de jaren vijftig tijdelijk 
voorzitter geweest van de vv 
Kloetinge en had een bakkers-
zaak annex tearoom op de hoek 
van de Lewestraat/Wilhelmina-
straat. Daar hing ook een kastje 
aan de muur met de wekelijkse 
opstellingen en eventueel de af-
gelastingen van de 2 elftallen die 
Kloetinge toen in de competitie 
had. Vanaf dit punt vertrokken 
ook de spelers, meestal op de 
fiets, naar de uitwedstrijden. In 
de tearoom werd ook wel het een 
en ander genuttigd. De bakkerij 
is overgenomen door zoon Rinus. 
Hij is nog steeds liefhebber van 
een lekkere bolus. De bakkerij 
is tijdens het bewind van Rinus 
door omstandigheden helaas uit 
het dorp verdwenen. Na diverse 
werkzaamheden te hebben ver-
richt is hij nogal wat jaren in 
dienst geweest van Pechiney 
(voormalig Zalco) in het Sloege-
bied. Tenslotte vermelden we dat 
de broer van Rinus, Kees Blo-
maard, jaren secretaris van de 
VVK is geweest en later voorzit-
ter van de Afdeling Zeeland van 
de KNVB. We treden niet verder 
in details maar de rode draad 
Blomaard loopt dus wel door 
de geschiedenis van het dorp 
Kloetinge en zeker door de VVK. 
Nu gaan we naar…….

Peter en zijn gezin.
Peter en zijn gezin wonen in 
‘s-Gravenpolder. Samen met zijn 
vrouw Mineke is hij graag in en 
om het huis bezig. Eerst hebben 
ze enige tijd in Goes samenge-
woond. Ze kochten na hun huwe-
lijk een huis in Wemeldinge waar 
ze een plezierige tijd hebben 
gehad. Ricardo, hun enige zoon, 

is in 1990 geboren en is dus 
inmiddels volwassen. Hij stu-
deert chemie aan de Hogeschool 
Zeeland. Thans loopt hij, voordat 
hij volgend jaar afstudeert, stage 
bij General Electric (thans Sabic) 
in Bergen op Zoom. Dat betekent 
dat hij ’s morgens vroeg uit de 
veren moet. Zelf werkt Peter al 
ruim 30 jaar bij dezelfde werk-
gever. Hij is nu reporter-analist, 
een leuke baan, die hij met veel 
plezier uitoefent. Peter is ie-
mand, net als zijn vader, die niet 
graag op de voorgrond treedt 
met allerlei privé-gegevens en 
daarom schakelen we snel over 
naar…

De voetbal en het verleden van 
Peter op dat gebied
Peter is zo ongeveer op zijn 
8ste jaar lid geworden van de 
VVK, er waren toen nog geen 
F-jes. Hij speelde in diverse 
jeugdelftallen en als senior in 
het 2e en 3e. Daarnaast is hij 
jeugdtrainer geweest. Bij zijn 
vestiging in Wemeldinge is hij 
lid geworden van de plaatselijke 
club. Hij heeft daar ook met veel 
genoegen een paar jaar gespeeld 
en begrepen wat 
clubliefde betekent. 
Het was een gezellige 
dorpsploeg. Echter, het 
bloed kruipt tenslotte 
waar het niet gaan kan 
en zodoende kwam hij toch weer 
bij de Kloetingse club terecht. 
Zaalvoetbal was immers ook één 
van zijn hobbies. Hij speelde 
samen met de thans nog bekende 
namen in onze vereniging, o.a. 
Rens Kole, Jan Verschuure, Rien 
Walraven, Toon Wullems. Het 
was een gezellige tijd en een 
echte vriendenploeg. Zo gingen 
ze samen wel eens een weekend 
weg. Het fietsen in een grot in 
Valkenburg ging gepaard met 
veel hilariteit. Ook België werd 

wel eens verkend.
Bij de verhuizing naar ’s Gra-
venpolder, ondertussen zo’n 12 
jaar geleden, heeft Peter zich 
bij de plaatselijke club Apollo 
nog verdienstelijk gemaakt 
als jeugdtrainer (leider). Zoon 
Ricardo speelde daar in één van 
de jeugdelftallen. Toch is uitein-
delijk de vereniging in Kloetinge 
zijn club gebleven. Hij is daar 
nog steeds actief nadat hij zich 
eerst bezig heeft gehouden met 
het oprichten van de suppor-
tersclub The Green White Army 
samen met Peter Reinders en 
Meindert Storm jr. Hij is daar en-
kele jaren bestuurslid (penning-
meester) geweest. Zij hebben 
daardoor als club ondersteuning 
aan de VVK kunnen bieden door 
o.a. het financieren van nieuw 
meubilair in de kantine en de 
geluidinstallatie op het 1e veld. 
Ook het gedurende enkele jaren 
organiseren van de Snertloop 
heeft geld in het laatje gebracht. 
Het was een leuk evenement 
dat nu weer door het bestuur is 
overgenomen. Peter is dan ook 
na 5 jaar mede door bepaalde 
omstandigheden gestopt met 

die activiteiten. Kloetinge was/
is kennelijk nog niet voldoende 
rijp voor een supportersclub. De 
toeloop is minimaal. Helaas zijn 
de activiteiten van de suppor-
tersvereniging momenteel niet 
meer zo geweldig. Toch zou men 
door moeten zetten, zeker nu het 
bestuur van de vereniging bezig 
is om de club in zijn geheel pro-
fessioneler te maken. Dit is een 
compliment voor het bestuur van 
de VVK, aldus Peter. De suppor-
tersclub zou hier in mee moeten 

Kloetinge was/is kennelijk 
nog niet volodoende rijp voor 

een supportersclub
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gaan. Voordat Peter weer actief 
werd met het vrijwilligerswerk 
volgde hij het 1e elftal op de voet 
samen met pa, zijn zoon Ricardo 
en zijn zwager. Dit waren bij 
diverse uitwedstrijden gezellige 
uitstapjes maar nu is…….

Peter weer volop actief als vrij-
williger bij het 2e elftal
Vorig seizoen werd Peter ge-
vraagd om mede-leider te wor-
den bij het 2e elftal. Inmiddels 
mag gezegd worden dat een staf 
van medewerkers rondom dit elf-
tal is geformeerd. Deze staf be-
staat uit: Erwin van der Woerdt 
als trainer-coach, Richard de 
Jonge, Frank Saunier, Jurgen van 
Cutsem en natuurlijk Peter. Wim 
Francke is de verzorger. Door 
het enthousiasme van de trainer, 
mede begeleid door genoemde 
staf, is er een goed team ont-
staan, met hoofdzakelijk eigen 
jeugd waardoor dit elftal nu in de 
top van de Reserve-Hoofdklasse 
acteert. Na deze constatering 
was ik er aan toe om het gesprek 
af te sluiten omdat ik naar mijn 
mening voldoende stof had om 
over te schrijven. “Nee, nee,” 
zegt Peter, “ik wil graag nog een 
aantal dingen opmerken voor een 
verder beleid.” Vandaar….

De visie van Peter voor de toe-
komst van de VVK
“De samenwerking tussen het 1e 
en 2e elftal loopt inmiddels beter 
dan voorheen. Zelfs in het 3e elf-
tal voetballen nu wat jonge spe-
lers uit eigen jeugd, die ook best 
verder kunnen doorgroeien. Er 
moet naar worden gestreefd 
om “het ons kent onsge-
voel” zoveel mogelijk te 
bevorderen. Dat wil zeggen: 
de spelers van het 1e, 2e en 
3e elftal moeten elkaar ken-
nen. Daarvoor zou het goed zijn 
dat op termijn zeker het 1e en 
2e elftal met elkaar trainen, b.v. 
op dinsdag samen en donder-
dag apart. Ieder elftal kan zich 
dan richten op de wedstrijd van 
de komende zaterdag. Er moet 
aan gewerkt worden dat er één 
geheel ontstaat om te bevorde-
ren dat geen uitstroom van jonge 
spelers kan ontstaan die elders 
in een 1e elftal gaan spelen en 
daar mogelijk nog een paar cen-
ten voor krijgen. Zij moeten bij 
ons het gevoel krijgen dat zij bij 
Kloetinge ook door kunnen stro-
men. Alles moet er aan gedaan 
worden om Kloetinge een vol-
waardige hoofdklasser (of hoger) 
te maken. Kloetinge is eigenlijk 
geen vereniging meer, maar een 
bedrijf met een nu schitterende 

accommodatie. Het 2e elftal zet 
zich momenteel in Rotterdam 
e.o. op de kaart alleen moeten 
we wat minder bescheiden zijn. 
Wij zijn Kloetinge! De club moet 
verder groeien, aan het hoofd 
zou eigenlijk een technisch ma-
nager moeten staan die als een 

rode draad door de vereniging 
loopt. Dit is zeker niet omdat de 
huidige technische mannen niet 
voldoen, maar om zo’n grote club 
op technisch gebied in goede ba-
nen te kunnen leiden is bijna een 
fulltime medewerker nodig. De 
slagroom op de taart ontbreekt 
eigenlijk nog.” 
Ja maar, het probleem is dat 
daarvoor geen centen beschik-
baar zijn. “Onzin”, vindt Peter, 
“de kost gaat voor de baat uit. 
Als er goede condities geschapen 
worden met daarbij goede re-
sultaten over de hele linie komt 
het geld vanzelf. Niet afwachten 
maar de zaak ter hand nemen.”

Tenslotte. 
Het was een pittig gesprek. Ik 
had dit niet direct achter Peter 
gezocht. Wellicht dat de goede 
Blomaardgeest op deze wijze 
toch nog door de vereniging 
waait. Noem de familie nog maar 
eens op. Het begon met Opa 
Sam, de zonen Kees en Rinus en 
nu ook kleinzoon Peter. Zij kun-
nen genoemd worden als zijnde 
medepijlers van de vrijwilligers 
in onze vereniging.

 Leen Kraak 

aan het hoofd zou eigenlijk 
een technisch manager

moeten staan
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ING Business Banking Zeeland 
heeft enige tijd geleden een 2-tal 
XL-sporttassen vol met (Nike) 
ballen, hesjes, pionnen, posters 
en welkomstbord geschonken 
aan vv Kloetinge. Het materi-
aal werd namens ING Business 
Banking Zeeland uitgereikt door 
Evert de Gijsel aan John Ebert, 
hoofd Jeugdopleiding van vv 
Kloetinge.

De uitreiking geschiedde in een 
sportieve ambiance in toegangs-
hal van de nieuwbouw. Zoals 
bekend is ING reeds een aantal 
jaren actief als hoofdsponsor 

van het Nederlands elftal maar 
heeft recent haar scope verder 
verbreed naar het amateurvoet-
bal in Nederland. Kloetinge als 
toonaangevende vereniging 
in Zeeland met een bloeiende 
jeugdvereniging is één van de 
eerste clubs die hiervoor in aan-
merking komt.

Namens de jongens, meisjes 
en trainers/begeleiders van de 
jeugd van vv Kloetinge: 

ING	bedankt!

Ad Joosse
Jeugdommissie

ING schenkt voetbalmateriaal

Evert de Gijsel met naast hem John Ebert

Uitstalling van de geschonken attributen
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November

In de eerste week van deze maand ging ik verder waar ik de laatste 
week van de vorige maand was gebleven te weten in het Rotterdamse. 
Circa vijfhonderd meter van het veld waar ik de vorige week was, 
mocht ik deze dag mijn kunsten vertonen. Het begon overigens redelijk 
komisch. Zoals gebruikelijk had ik natuurlijk de beide assistenten uit-
genodigd voor het wekelijkse praatje. Keurig op tijd werd er op de deur 
geklopt en ik riep dat ze er in konden komen. Dit herhaalde zich twee 
keer en toen dacht ik nog: ‘Zijn ze me voor de gek aan het houden?’ 
want er kwam steeds niemand binnen. Toen ik dan ook de deur met een 
ferme zwaai opende bleek de oorzaak van het probleem. In verband met veiligheidsoverwegingen was de 
deur niet van de buitenkant te openen. 

DE COLUMN
VAN KEES

Beschermers
Gelukkig werd ik snel een stuk 
scherper want toen een speler 
van de thuisclub een blessurebe-
handeling moest hebben zag ik 
dat hij geen scheenbeschermers 
droeg. Hij reageerde overigens 
oprecht verbaasd en zei dat hij 
ze in de dug-out had laten liggen 
wat ook klopte. Hem maar even 
uit het veld gestuurd om zijn 
uitrusting in orde te maken. Hoe-
wel de eerste grote kans van de 
wedstrijd voor de bezoekers was 
kwam de thuisclub in de loop van 
de eerste helft op voorsprong. Na 
rust deed zich wel een bijzonder 
moment voor. Iedereen stond 
klaar voor de aftrap van de 
tweede helft toen ik ontdekte dat 
de assistent van de thuisclub er 
niet was. Grote paniek natuurlijk 
want waar was hij gebleven? Na 
een paar minuten kwam de man 
met een rood hoofd naar buiten. 
Natuurlijk werd er direct door 
het publiek gereageerd. Na de 
wedstrijd vertelde hij dat hij iets 
moest halen maar ik denk dat 
hij iets weg moest brengen. De 
thuisclub scoorde nog twee keer 
en boekte dus een eenvoudige 
overwinning. De kaarten konden 

op zak blijven waardoor ook ik 
een hele leuke middag had. 

Correct
De week erop mocht ik naar de 
zuidgrens van Brabant. Dit dorp 
is vooral bekend om zijn bloe-
mencorso. De oplossing kunt u 
inzenden maar iets winnen kunt 
u niet dus ik zou het maar laten. 
Beide ploegen begonnen stevig 
aan de wedstrijd en de eerste 
tien minuten had ik mijn handen 
vol. Vooral verbaal heb ik me 
even goed laten gelden. In de 
rust zeiden een paar supporters 
zelfs tegen me dat ze verbaasd 
waren dat er uit zo’n klein ventje 
zoveel lawaai kon komen…..
Maar het hielp wel want op twee 
gele kaarten na bleef het rustig 
in de wedstrijd. Het krachts-
verschil was overigens groot 
want de bezoekers waren heer 
en meester en drukten dit uit in 
vier doelpunten keurig verdeeld 
over de twee speelhelften. Daar 
kon de thuisclub niets maar dan 
ook echt niets tegenover stellen. 
Zodoende had ik weer een mak-
kelijke middag. Dit kwam mede 
door twee zeer correcte assis-
tenten die er werkelijk alles aan 

deden om de wedstrijd goed te 
laten verlopen. Zo ging ik bij een 
ingewikkelde buitenspel situatie 
grof in de fout door het signaal 
van mijn assistent te negeren. In 
plaats van boos te worden deed 
hij direct zijn vlag naar beneden. 
In de rust ben ik maar naar hem 
toe gegaan om te zeggen dat ik 
ernaast zat. Ik complimenteerde 
hem met het feit dat hij zich zo 
keurig had gedragen. Hij zei: 
“Maar scheids, dat hadden we 
toch afgesproken?” Zo kan het 
dus ook. Maar ook zijn collega 
aan de overkant was zeer correct. 
Toen een speler van de thuisclub 
geblesseerd was en ik het niet 
zag attendeerde hij me erop en 
adviseerde om het spel stil te 
leggen, terwijl het voor hem toch 
een speler van de tegenstander 
was. Mijn grootste zorg was nog 
de opkomende mist die het zicht 
langzaam maar zeker steeds 
verder terugbracht. Gelukkig 
konden we de wedstrijd uitspe-
len maar het had niet veel langer 
moeten duren. Toen ik terug-
reed zat het de eerst kilometers 
potdicht. Het viel me weer op dat 
zelfs de verliezers tevreden wa-
ren met de scheidsrechter. Als je 



OP DE KORREL - dece mber 2011  33 

dan op maandag in de krant leest 
dat een twaalfjarige scheidsrech-
ter bij een F pupillen wedstrijd 
wordt bedreigd dan denk je toch 
‘Waar zijn we mee bezig.’ 

Menselijk
De volgende zondag mocht 
ik naar het verre oosten (van 
Brabant wel te verstaan). De 
nummer laatst speelde tegen de 
nummer één. Dat kan soms moei-
lijk zijn als de wedstrijd niet 
loopt zoals verwacht. Was het 
in onze provincie nog prachtig 
helder en zonnig weer zodra ik 
de provincie had verlaten werd 
het zicht steeds minder. Na een 
korte opleving in het midden van 
Brabant werd het zicht de laatste 
dertig kilometer dramatisch 
slecht. Ik ging het bange vermoe-
den krijgen dat ik voor niets zo’n 
eind had gereden. Nadat ik mij 
had omgekleed ben ik maar eens 
op het veld gaan kijken. Daar 
schrok ik toch wel een beetje 
want het zicht was ronduit slecht 
te noemen. Ik kon staande op de 
middenstip de beide doelen wel 
zien maar dan had je het ook wel 
gehad. Na overleg met beide trai-

ners toch maar begonnen aan de 
wedstrijd. Die verliep de eerste 
helft toch wel verassend want de 
thuisploeg die dus laatst stond 
nam brutaal de leiding. De kop-
loper kon daar weinig tegenover 
stellen. Of het moest het oeverlo-
ze gemekker van hun aanvoerder 
zijn. Dat was een ex-prof die dan 
zo nodig in het amateurvoetbal 
moet gaan afbouwen en dat 
vooral met zijn mond doet. Op 
een gegeven moment was ik het 
echt beu en heb ik hem duidelijk 
gemaakt dat de maat vol was. 
Helaas begreep hij het en kon 
ik hem zijn welverdiende kaart 
niet meer geven. Op slag van rust 
maakten ze uit het niets ook nog 
gelijk. Toch hield de thuisploeg 
zich ook in de tweede helft rede-
lijk staande en leek het op een 
gelijkspel uit te draaien. Maar 
toen sloeg het noodlot toe. De 
ex-prof die zich nu beperkte tot 
voetbal speelde zich prachtig vrij 
en schoot snoeihard op de goal. 
De aanvoerder van de thuisploeg 
stond op de doellijn en hield 
de bal tegen met zijn arm. Ik 
stond erbij en keek ernaar en 
wilde eigenlijk het liefst door de 

grond zakken. Want ik besefte de 
gevolgen en plotseling voelde ik 
ook allerlei menselijke trekjes 
bij me opkomen. De aanvoerder 
was een toffe peer en bovendien 
gunde ik de thuisclub ook hun 
succes. Even overwoog ik nog 
geel te trekken maar marchande-
ren is gelukkig niet mijn sterkste 
punt. Bovendien zou er in de 
dichte mist natuurlijk ook nog 
een rapporteur met een verre-
kijker kunnen liggen. Ik besloot 
dus toch maar te fluiten, rood te 
trekken en een strafschop aan de 
bezoekers te geven. Even speelde 
de overtreder nog de vermoorde 
onschuld maar gelukkig hoorde 
ik een teamgenoot zeggen dat hij 
geen toneelspel op moest voe-
ren. “Hands is hands”, zo stelde 
hij. Daarop besloot hij zonder 
protest het veld te verlaten en 
hoewel de keeper nog met zijn 
vingertoppen aan de bal zat ver-
zilverden de bezoekers dit bui-
tenkansje. Het was ook direct de 
eindstand. Na het laatste fluitsig-
naal verwachtte ik toch nog wel 
wat commentaar, maar er kwam 
niets dan complimenten en ook 
het publiek hield zijn mond. Na 
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een mistige terugreis kon ik toch 
weer terugkijken op een leuke 
middag, al vond ik het zelf best 
wel een lastige wedstrijd. 

Collega’s
Het volgende weekend mocht ik 
weer eens op zaterdag fluiten. 
Het betrof een bekerwedstrijd 
tussen een Zeeuwse zaterdag 
derde klasser en een Zeeuwse 
zondag eerste klasser. Met de 
zaterdagploeg heb ik al jaren een 
moeizame verhouding en ook de 
zondagploeg staat niet bekend 
als makkelijk. Het beloofde dus 
een moeilijke middag te worden. 
Eerst mocht ik met mijn jongste 
zoon mee die, als hij zou winnen, 
kampioen was. Bloedstollend 
was het wel maar ze wonnen niet 
en het gelijkspel leek niet vol-
doende te zijn. Gelukkig was de 
concurrent ook zo vriendelijk om 
gelijk te spelen waardoor alsnog 
het kampioenschap gevierd kon 
worden. Maar een ideale voor-
bereiding vond ik het niet. De 
adrenaline spoot nog door mijn 
lijf toen ik op het sportpark aan 
kwam. Gelukkig was de ont-
vangst prettig en kwam ik tijdens 
de warming-up langzaam weer 
tot mezelf. Mijn verwachting 
dat het lastig zou worden kwam 
overigens wel uit. De thuisploeg 
speelde met veel inzet en dat 
kostte ze drie gele kaarten in de 
eerste helft. Wel namen ze veras-
send de leiding en dat leverde 
dan bij de bezoekers weer veel 
irritatie op. Nog voor de rust 
kwamen ze toch nog gelijk. Wat 
ik dan weer vreemd vind is het 
feit dat de trainer van de thuis-
ploeg in de rust mij zo nodig toe 
moet bijten dat ik eens moest 
stoppen met ‘al’ die kaarten. Ter-
wijl ze gewoon alle drie heel dui-
delijk waren. Zelfs de assistent 
van de thuisclub was het volledig 
met me eens! De tweede helft 

bleef het spannend. Weliswaar 
kwamen de bezoekers op voor-
sprong maar de thuisclub maakte 
toch weer gelijk. Na veel gemek-
ker heb ik toch maar eens een 
kaart aan de bezoekers gegeven 
en dat hielp gelukkig. De bezoe-
kers wonnen tenslotte toch nog. 
In de laatste minuut twijfelde ik 
nog even over rood toen een spe-
ler van de thuisclub wel erg hard 
iemand onderuit haalde. Maar ik 
besloot vooral gezien het gedrag 
van de thuisclub, wat uitstekend 
was, toch maar geel te trekken. 
Natuurlijk is dat een slap excuus 
maar het voelde goed. Ik hoorde 
overigens ’s maandags op het 
werk van een collega dat een 
groepje scheidsrechters langs de 
lijn mij tot de grond toe hadden 
afgebrand. Hij vond dat niet echt 
collegiaal en hij vroeg zich af of 
er onder scheidsrechters geen 
collegialiteit bestaat. Ik heb hem 
toen maar gezegd dat de meeste 

scheidsen collegiaal met elkaar 
omgaan. Ik hoop maar dat hij het 
geloofde maar eigenlijk is het 
natuurlijk te triest voor woor-
den. Ik verlaag me in ieder geval 
nooit tot dergelijk gedrag. Ove-
rigens heb ik het natuurlijk zelf 
niet gehoord en is het iets van 
horen zeggen en dat is ook altijd 
gevaarlijk. Laten we er maar vlug 
over ophouden. De sfeer na de 
wedstrijd was overigens uitste-
kend en ik kan toch weer terug-
zien op een hele leuke middag. 
Wat mij betreft is mijn moeizame 
relatie met de thuisclub nu ver-
leden tijd. Ik heb het er gewoon 
erg naar mijn zin gehad deze 
keer! Zodoende zit ook de maand 
November er alweer op. Kijken of 
de afgelastingen weg blijven in 
December.

Kees

	
Verjaardagen

F- en Minipupillen

Januari
1 Olivier de Waal
2 Daan Muller
 Stan Muller
5 Sem Bouman
8 Persijn de Bruine
17 Dies Janse
19 Mike Westerbeke
20 Maarten Gelok
21 Jussi Gerritse
23  Tim Dooge
26 Iman de Punder
29 Mohammed Moutahhir
 Rick Smit
30 Vincent Hollestelle

Februari
2 Kaj Verburg
3 Gio de Rijke
10 Noah Picasouw
14 Lars Goetheer
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Graag willen wij jullie voorstellen aan Kloetinge F10. Zodra er een voetbal in zicht is beginnen de ogen van 
deze jongens te glimmen en staan ze te trappelen om te kunnen voetballen. Bijna het hele team zit samen 
in groep 3 van de Bisschop Ernstschool (BE) en woont bij elkaar in de buurt. Naast de reguliere trainingen 
en wedstrijden blijven ze dan ook fanatiek trainen en wedstrijden spelen op het schoolplein.

Laten we deze toppers even kort 
aan jullie voorstellen vlnr. Bo-
venste rij Robbin van de Velde, 
Job Nijsse, Mees van Vliet, Lars 
Joosse en Teun van Remortel. 
Zittend Marten Gelok, Mees 
Veldhuizen, Dylan Fokke, Sam 
Markwat en Nino van den Berg.
 
Robbin: Links (alleen van been) 
en met een ongekende drive 
om te winnen, een fanatieke d… 
Heeft het liefst een vrije rol op 
het veld. Kapt draait, schiet en 
dolt zijn tegenstander. Een win-
ner.

Job: Deze snelle linkspoot rent 
lachend over het veld. Inzetbaar 
in het centrum van de verdedi-
ging maar ook op de vleugels.  
Mees: Als enige niet op de BE 
maar volledig onderdeel van het 
team. Lijkt lief maar zodra hij 
de bal ziet…. bijtertje die niet 
onderdoet voor Wesley en niet 
alleen mentaal.
Lars: De stille kracht met power 
in de benen. Als hij zijn schroom 
van zich afgooit ga dan maar aan 
de kant.
Teun:	Keeper of spits. Het maakt 
hem niet uit, als hij het overzicht 

maar heeft. Heerlijk enthousiast 
en sterk aan de bal.
Marten: Oogt nonchalant en 
bedachtzaam maar dodelijk 
efficiënt. Ontwikkelt zich nog 
wel tot de tactische brug op het 
middenveld. 
Me(e)s(i): De bal lijkt soms wel 
aan zijn voet geplakt, pingelaar 
pur sang met een gezonde wil 
om te scoren (en dat zal die doen 
ook!). 
Dylan: Felle bliksem, spaart sluw 
zijn krachten en wacht voorin op 
de bal en als die bal komt pro-
beert hij de tegenstander te ver-

(alias Kloetinge 1, 2021)

Kloetinge F10 2011
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Pupil van de week
 
Zaterdag 10 december 2011
Kloetinge - XerxesDZB (0-0)
Finn speelt in F9 en is 6 jaar. 
Trainer/leider: Cor van Gogh en Ronald Goetheer

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Vanwege mijn schoolvrienden ben ik begonnen bij 
Kloetinge en omdat ik het nu heel leuk vind zie ik 
geen reden om weg te gaan.
Wat vind je leuk aan de training?
Op doel schieten en natuurlijk het partijtje.
Denk je later het 1e te halen?
Natuurlijk.
Ga je vaak naar het 1e kijken?
Te weinig.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Zwemmen, judo en Angry birds.
Op welke school zit je?
Prinses Ireneschool in Goes.
Wat wil je later worden?
Voetballer en politieagent.
Wat is je favoriete club?
Mag ik niet zeggen van papa, maar de telefoon-
nummers beginnen daar met 010.
Wie is je favoriete voetballer?
Wesley Sneijder.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge?
Johan de Goederen natuurlijk.

Wat lust je niet graag?
Wortels, dat is voor paarden.
Wat eet je het liefste?
Friet.
Waaraan heb je een hekel? 
Ruzie maken vind ik stom.
Op welke positie speel je het liefst?
Toch is dat keepen.
Wat kan je het beste bij voetballen?
Keepen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge hebt meege-
maakt?
Kersttoernooi.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
5-5, publiek de grote winnaar.

Finn Rooze

rassen. Ook is hij goed genoeg 
om dan efficiënt te scoren. 
Sam: Voorzichtig, dromerig……. 
Tot je hem de bal geeft, dan komt 
ook bij Sam de echte pingelaar 
naar boven en slalomt hij over 
het veld
Nino: Altijd opgeruimd, snel, 
sterk; de knuffelbeer van het 
team. Leert langzaam aan hoe 
hij zijn talenten moet gebruiken. 
Een topper.

Al met al een echt team met 
talent en het mooie is, sommige 

van deze talenten moeten nog 
ontdekt en ontwikkeld worden. 
Fel in het veld, vrolijk en aardig 
daarbuiten. Verder een vrienden-

team dat nog jaren veel plezier 
met en aan elkaar gaat beleven.

O ja wel op de foto en van ondergeschikt belang:
Trainert	1:	Jeffrey	van	de	Velde Is belast met het technische deel, om-
dat hij wel eens een keer heeft gevoetbald. Papa van Robbin en deze 
is dan ook belast zijn droom te verwezenlijken.
Trainert	2:	Albert	Joosse, net als zijn zoon (Lars) stil maar o zo diep. 
Zorgt voor de organisatie en structuur in de trainingen.
Trainert	3:	Abko	Nijsse, zegt hoog te hebben gespeeld in het volley-
bal. Probeert zijn talent nu in de voetballerij tot uiting te laten ko-
men. In het algemeen zorgt hij voor het enthousiasme en de mentale 
weerbaarheid. Job zegt papa tegen hem.
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Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi!
Zoals bekend wordt tussen Kerst en Nieuwjaar voor de 40e keer het Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
gehouden. We beginnen elke morgen om 8.00 uur en gaan door tot ver in de middag. Het hele pro-
gramma is te vinden op www.jeugdkerstzaalvoetbal.nl.
Hieronder nog enkele belangrijke regels:

Belangr i jk !

• We spelen dit jaar met zaalbal-
len, de zgn. plofballen.

• De F-pupillen en de mini’s 
spelen hun wedstrijden in zaal 
4 (behalve F1).

• 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 rom-
mel zitten.

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

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

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

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

• Bij een blessure is het niet 
nodig, dat het hele team het 
secretariaat binnenkomt.

• Beslissingen van de scheids-
rechters zijn bindend. Het is 
zeker niet de bedoeling, dat 
een protesterend team in zijn 
geheel het secretariaat komt 
binnenrollen. Als er vragen zijn, 
is de trainer of leider daar uiter-
aard welkom.

• Tijdens de wedstrijden mogen 
spelers, die op dat moment niet 
moeten spelen, niet met een 
bal bezig zijn in de hallen; dat 
is gevaarlijk. Ook in de cen-
trale 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 (voorlopig) kwijt.

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

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

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

Er zijn weer verse oliebollen te 
koop in Sportpunt Zeeland.
En ze zijn erg lekker. Wij kunnen 
het weten!
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EERSTE	SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06 54 79 08 71
Assistent	trainer
Joost Folmer 06 53 81 90 14
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
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 23 05 37

SENIOREN
2e T Erwin v.d. Woerdt 06 22 48 85 61
 L Peter Blomaard 31 25 62
3e T  Huib Quinten 06 13 35 70 76
  Hans de Bruine 21 39 33
 L Ruud Godeschalk 21 20 93
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Humphrey Scholten 23 07 14
  Bas Schuitert 23 33 14
  Nico van Buren 22 92 17
5e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
  Laurens Oele 06 51 07 27 77
6e L Jesuino dos Santos 22 06 48
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD	JEUGDOPLEIDING
	 	 John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, B1, C1 Paulus Sohilait 21 53 77
A2, A3, B2, B3,
C2, C3, C4 Wim Steenbergen 22 18 35
D -pupillen Jean Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Philip van Gurp 31 65 00

JUNIOREN
A1 T  Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V René de Vos
A2 T Vacature
 L John Hofs 21 29 36
A3 T/L Vacature
B1 T Ilvan Schrier
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
  Dirk Bakx 
B2 T William Hoondert 64 98 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
B3 T Vacature
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Gerard Murre 21 19 33
   Karel Voorbach 25 10 67
  Ron Traas 06 42 76 11 75
C3 T Wim steenbergen 22 18 35
C4 T Theo van Sabben 23 38 98

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 L Ad Joosse 21 49 32
  Loek Schipper 23 00 20
D2 T Remco Krijger 62 11 01
  Jacco de Zeeuw 25 01 73
D3 T Kees Zwamborn 22 05 60
  André Verschoor 23 01 94
  Peter Korstanje 25 02 13 
D4 T Jacco Louwerse 21 74 74
  Jan-Kees de Bruine 25 12 93
  Wijnand Snoek 21 86 93
D5 T Marco Koreman 06 20 57 16 90
  Danny Hijdra 38 39 30
D6 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
E2 T Reinier Scholten 22 80 29
  Jan Zandee 21 19 99
E3  T Marco Borghart 23 34 47
  Piet-Jan Kole 23 39 73
  Abdel Sea 25 10 07
E4 T Jan Bouman 21 51 21
  Rob Minnaar 23 19 91
  Martin de Visser 40 33 26
 L Lucas Markwat 21 28 86
E5 T Ben Janse 06 23 98 75 09
  Alida van de Panne 23 25 27
  Bob Schenk 06 19 92 07 20
 L Harry van Waveren 06 14 43 53 25
E6 T Remco Mulder 23 29 47
  Rolf Bosboom 27 15 70
  Rien Menheere 23 16 85
E7 T Berty van der Heide 38 11 40
  Alfons Bals 22 76 54
  Wietse van Ruiten 34 08 88
E8 T Marco van de Linde 27 10 20
  Martin Huyse 22 66 37
  Evert de Giojsel 21 96 29
E9 T Mischa Flore 22 22 71
  Robert Velthuizen 23 23 38
F1 T Hans de Bruine 21 39 33
  Eric Houtepen 21 37 39
F2 T Rien de Bruine 21 72 35
  Eric van Eijkeren 06 51 72 85 85
 L Eric Westerbeeke 06 55 77 12 29
F3 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
  Kees Hollestelle 21 10 00
  Richard Eulink 21 88 83
  Ricardo de Marco 22 99 83
F4 T Philip van Gurp 31 65 00
  Niels Meijer 21 93 25
F5 T Bob Schouten 31 26 46
  Ron Houtepen 22 21 37
F6 T Jacco Honing 25 07 56
  Jan-Kees de Bruine 25 12 93
  Geugh Zijlstra 23 01 02
F7 T Remco van der Kuijl 25 95 55
  Jarno Schroevers 21 52 45
F8 T Michael Romijn 25 75 29
  Berry Simonse 23 36 33
  Rob Nonnekes 22 07 62
F9 T Cor van Gogh 25 14 33
  Ronald Goetheer 25 15 27
F10 T Jeffrey van de Velde 22 99 99
  Abko Nijsse 27 58 40

MINISTARS
Mini1 T  Wijnant Snoek 21 86 93
  Sander van Rooijen 23 30 42
Mini2 T Abdel Azzagari 23 29 22
  Hans Pekaar 22 82 53
  Ronald Geldof 37 00 32
Mini3 T Hans de Bruine 21 39 33
  Mark Evertse 25 11 54

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE	NAMEN
Consul
Jan van de 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	VV	KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN

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

Info




