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 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 Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 33 04 74
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 60 38 67
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 28 4481 CP Kloetinge 21 66 58
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd vacant

Jeugdcommissie
Voorzitter vacant
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Toernooien en Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
ondersteuning gijsel15@zonnet.nl

Technische Commissie Jeugd
Voorzitter  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinator Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
A1, A2, A3, C4, C5 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
Coördinator Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
B1, B2, B3, C1, C2, C3 janzandee@zeelandnet.nl
Coördinator Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
D-pupillen jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Coördinator Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
F-pupillen info@verzekershop.nl
Coördinator Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
F-pupillen en ministars gfc@rdh.nl
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 06 14 28 48 56
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 57 37 41
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
wachtlijst 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
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Van de redactie

Rugnummers en moeilijke namen
Sinds vv Kloetinge bijna 10 jaar geleden het mooie, traditionele effen 
groene shirt verving voor het groen wit gestreepte shirt anno nu is de 
speaker vaak in de war.

De rugnummers op deze shirts 
zijn zo slecht te lezen dat vaak 
verkeerde informatie via de 
luidsprekers over het veld galmt 
richting publiek en pers. Doel-
puntenmakers, wissels, gele en 
rode kaarten vallen of staan met 
de informatie die via de rug-
nummers van de spelers wordt 
verkregen.
Het komt regelmatig voor dat 
in een kluwen van spelers een 
doelpuntenmaker of wissel wordt 
gemist omdat het rugnummer ge-
woon niet te zien is. Tel daarbij 
op dat ik sinds de nieuwbouw 
hoog en droog in de radiokamer 
zit en de wedstrijd van daar uit 
zelfs met een verrekijker niet is 
te volgen.

Het was een nacht van dinsdag 
op woensdag nog niet zo lang 
geleden. Ik schrok badend in 
het zweet wakker uit een nare 
droom.
Kloetinge in het groen wit ge-
streept speelde een wedstrijd 
tegen een selectieteam van 
spelers uit de hoofdklasse B. Mij 
was gevraagd verslag te doen 
en zoals gebruikelijk begon ik 
na mijn welkomswoord met de 
opstellingen. Kloetinge speelde 
in de vertrouwde formatie maar 
het selectieteam speelde met de 
volgende elf spelers:
Dimitri Gomes Almeid, Yasinne 
Asrih, Khalid Berkaoui, Angelos 
Kerasavopoulos, Ilias Oules Ali, 
Kadr Görer, Ryyan dos Santos St. 

Abijn, Etiënne Shew-Atjon, Mou-
nir El Quaziri, Lee Quincy Cheuk 
A Lam en Mohssin Ghorafi. Als 
speaker moet je echt even oefe-
nen om deze namen vlot en goed 
uit te kunnen spreken. Gelukkig 
zaten Hartman, van Driel en Boer 
op de bank en was Theo de Boon 
de gelegenheidscoach.

Toen de wekker ging en mij terug 
in de realiteit bracht besefte ik 
dat ik meer dan ooit verlang naar 
een plaats tussen het publiek in 
een houten hokje langs de lijn in 
weer en wind, effen shirts met 
grote nummers en jongens die 
gewoon Schuit, Mulder, Maas-
kant en Esser heten.

Fijne Feestdagen

Wim Sturm

Rugnummers op streepshirt
het kan dus wel!!!
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Van de voorzitter
Zo langzamerhand gaan we de balans opmaken van het jaar 2012. We 
zitten inmiddels ook op de helft van de competitie. Als we vereni-
gingsbreed kijken dan kunnen we vaststellen dat we het op het spor-
tieve vlak nog niet zo slecht doen. Enkele elftallen draaien zelfs goed.

Vanuit het bestuur proberen we 
ook steeds een kwaliteitsslag 
te maken. Zo zijn inmiddels een 
extra wasmachine en wasdroger 
aangeschaft en is het ballenrek 
geplaatst. De containers kunnen 
nu uit de hal.
Rond half januari 2013 wordt een 
koffieapparaat geplaatst zodat er 
toch een kop koffie (tegen beta-
ling) gedronken kan worden als 
de kantine dicht is.

Afgelopen zaterdagmiddag had-
den we een prima bijeenkomst 
over de agressie op en rondom 
de voetbalvelden. De directe 
aanleiding was het overlijden 
van Richard Nieuwenhuizen. De 
belangstelling voor deze bijeen-
komst was verrassend groot. Op 
de volgende bladzijden kunt hier 
meer over lezen.
Aan het bestuur de taak om dit 
niet een éénmalig gebeuren te 
laten zijn maar nu initiatieven te 
ontplooien zodat één en ander 

in de vereniging verankerd kan 
worden. Het is een maatschap-
pelijk probleem maar ook het 
voetbal maakt deel uit van die 
maatschappij en dus moeten we 
aktie ondernemen.

We wijzen niet met het vin-
gertje richting de ander maar 
beginnen bij ons zelf.

Tijdens die bijeenkomst zijn 
opmerkingen gemaakt en aan-
bevelingen gedaan waar we als 
bestuur mee aan de slag kun-
nen. Het was goed dat er zoveel 
mensen, oud en jong, spelers van 
de 1e selectie, jeugdspelers, trai-
ners, leiders en ouders aanwezig 
waren. Dan kun je zien dat de vv 
Kloetinge een vereniging is die 
leeft.

We hebben nog wat activiteiten 
op de lijst staan.
15 december de Kerstveiling. 

Vorig jaar een bijzonder geslaag-
de bijeenkomst. Ik hoop dat er 
dit jaar nog meer mensen komen 
want ik begreep van Jos Geer-
lings dat het nogal wat wordt.

In de kerstvakantie het Jeugd-
kerstzaalvoetbaltoernooi in 
Sportpunt Zeeland, waaraan al 
onze jeugdleden deelnemen.
Op 5 januari a.s. de nieuwjaars-
receptie. Ik hoop velen van U 
dan te ontmoeten.

Op 12 januari a.s. de wandel- en 
mountainbiketocht en op die-

zelfde dag hebben we dan ook de 
derby Hoek - Kloetinge.

Als ik dit zo schrijf dan lijkt dit 
allemaal zo vanzelfsprekend te 
zijn. Prettige Kerstdagen en een 
voorspoedig 2013. Maar ook als 
vereniging weten we dat dit niet 
zo vanzelfsprekend is. Ook in 
onze vereniging zijn er mensen 
die hier moeite mee hebben. 
Laten we ook aan deze leden met 
hun dierbaren denken.

Met sportieve groeten.

Rinus Dieleman
voorzitter

Medeleven en protest tegen zinloos geweld

Ik wens u nu reeds
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 2013.
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Afgelopen zaterdag hebben velen tijdens een bijeenkomst in de kantine van Kloetinge stil gestaan bij het 
overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen als gevolg van geweld op het sportveld. Na een in-
drukwekkende minuut stilte werd er gediscussieerd over het gebeurde en vooral gezocht naar oplossingen. 
Scheidsrechters, ouders, trainers, spelers, bestuurders en politici kwamen aan het woord. Eén van de spre-
kers was onze wethouder van Sport, tevens scheidsrechter Jo-Annes de Bat. Hij heeft na afloop zijn gedach-
ten op papier gezet.

Respect inplaats van zinloos geweld

Een week na de dramatische 
gebeurtenis op een voetbalveld in 
Almere, organiseerde vv Kloetin-
ge een bijeenkomst met als thema 
‘Zonder respect geen voetbal’. 
Een prima opkomst: (jeugd)spe-
lers, leiders, trainers en andere 
vrijwilligers. Spontaan werden 
ervaringen gedeeld en gaven al-
lerlei mensen hun mening. Goed 
dat dit zo open plaats vond.

Het overlijden van een grensrech-
ter door zinloos geweld vraagt om 
bezinning. We moeten met elkaar 
beseffen, dat het niet alleen een 
voetbalprobleem of een voetbal-
drama is. Het is een maatschap-
pelijk probleem. Het erkennen 
van gezag en respect hebben voor 
de ander, het is niet vanzelfspre-
kend meer. De consequenties 
daarvan lezen we dagelijks in de 
krant.

Hoe nu verder>
Hoe reageren we zelf op tegen-
slag en correcties? Of hoe staan 
we zelf in het veld? Belangrijker 
nog, hoe gedragen we ons langs 
het veld? Want het kan toch niet 
zo zijn, dat het nodig is, dat een 
jongen van 11, als wisselspeler 
zittend naast de dug-out, een 
moeder, die voortdurend negatief 
commentaar geeft, terecht wijst?

Daarnaast moeten we reflecteren 
op opvoeding. Wat geven we mee 
aan kinderen en jongeren als het 
gaat om respect? In de maat-
schappij, op school, maar ook op 
het voetbalveld. Krijgen ze het 
goede voorbeeld? Als een kind 
terecht gewezen wordt, wordt 
dat geaccepteerd of gaan we als 
ouders juist de discussie aan over 
de straf? En geven we als spelers 
van het eerste elftal, waar de 

pupillen tegen opkijken en waar-
van ze voorbeelden copiëren, het 
juiste voorbeeld?

Ook is het goed om als voetbal-
club na te denken over wat een 
taak kan of moet zijn. Op welke 
manier geeft een club vorm aan 
respect? Worden spelers en trai-
ners daarin opgeleid? Wordt het 
publiek aangesproken op wange-
drag, maar ook op gewoon minder 
gepaste opmerkingen?

Tot slot speelt de KNVB een rol. 
Natuurlijk, als organisatie staan 
zij meer op afstand. De laatste ja-
ren zijn er allerlei pilots rondom 
het thema ‘respect’ uitgevoerd. 
Tel daarbij op, dat alleen al in 

Het zal bij iedereen persoonlijk moeten beginnen! 
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ons dictrict (Zuid 1) volgens de 
KNVB-vertegenwoordiger, die 
ook aanwezig was, 125 teams uit 
competitie zijn genomen.

Het mag niet bij deze vragen 
en analyse blijven. Bezinning is 
goed, maar daden zijn nodig. De 
overheid heeft een belangrijke rol 
ten aanzien van het maatschappe-
lijk probleem. Op de bijeenkomst 
ging het vooral over de rol van 
de vereniging. Ik denk, dat het 
moet starten met een commissie 
die binnen de vereniging zaken 
benoemd en oppakt. Er zijn veel 
goede initiatieven. Vervolgens 
daar actieplannen van maken, 

concreet aan de slag gaan. Een 
bord met gedragsregels, proberen 
toe te werken naar een ‘aan-
spreekcultuur’, ouderavonden 
aan het begin van een seizoen, de 
leden spelregelkennis bijbrengen, 
straffen en handhaven, enz. De 
KNVB moet clubs daarin onder-
steunen. Uitwisselen van goede 
voorbeelden, ondersteunen bij 
de aanpak van uitwassen in het 
publiek, een stevige en toegesne-
den strafmaat, nog meer doen aan 
ondersteunen en opleiden van 
arbitrage, voorwaarden stellen 
aan wat een club moet doen ten 
aanzien van respect (zoals finan-
ciën) enz.

Het thema moet vooral op de 
agenda blijven. Door een beslis-
sing van de KNVB werd op deze 
zaterdag met elkaar gesproken 
over dit belangrijke onderwerp. 
Natuurlijk, de discussie zou 
kunnen gaan of deze beslissing 
terecht is. Want waarom gaat het 
Betaalde Voetbal wel door? Maar 
steek daar nou niet de energie 
in, bespreek en bediscussieer de 
achterliggende oorzaak van de 
beslissing. En dat het liefst niet 
éénmalig. Nog zo’n prima sug-
gestie van vanmiddag: er vallen 
vaker zaterdagen uit door bij-
voorbeeld weersomstandigheden. 
Benut die momenten om aan ‘de 
club’ te werken. Vraag de mensen, 
die er verantwoordelijk voor zijn 
om voor zo’n moment een draai-
boek klaar te hebben.

Jo-Annes de Bat

Geweld is een maatschappelijk probleem geworden

De middag kende een prima opkomst van (jeugd)spelers, leiders, trainers en andere vrijwilligers 
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Zaterdag 15 december is 
het weer zover; de Kerst-
veiling in de kantine. Vo-

rig jaar was deze avond 
één van de hoogtepunten 

van het seizoen. 

De Kerstveiling
Het was erg gezellig en de ‘kavels’, de goederen en diensten, die 
geveild werden, waren echt de moeite waard.
Dit jaar zijn er heel wat meer kavels dan vorig jaar. Elders in dit 
blad kunt u lezen, wat er allemaal geveild gaat worden. En die 
lijst is zeker nog niet compleet. Dat belooft dus wat!
We hopen op een volle kantine, zodat veilingmeester Rino Gelok 
er een feest van kan maken. Dat kun je gerust aan hem overlaten.
En u kunt misschien met een koopje naar huis

Het bestuur van vv Kloetinge
wenst u fi jne feestdagen 

U bent van harte welkom om het glas te heffen op 
een sportief en succesvol 2013

zaterdag

5 januari

16:00 clubhuis

Wesselopark
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Alle maten zijn welkom!
Gert de Nood (neef van Ad Joosse) werkt sinds 2008 in de krottenwijk 
Walmer Port Elizabeth. Hij heeft de bewoners geholpen om hun voet-
balclub, Area Q football club, op te richten. Afgelopen jaar hebben ze 
voor het eerst deelgenomen aan de officiële competitie (league) met 
2 senioren- en 2 juniorenteams (8-17 jaar). Om deel te kunnen nemen 
aan deze league moeten de spelers voetbalschoenen dragen. Om nog 
meer teams te kunnen starten en de huidige teams in stand te houden 
heeft de club voetbalschoenen nodig. Voor ons is het zo vanzelfspre-
kend dat we kunnen voetballen of sporten. Help deze jongeren en 
geef hun een sportief perspectief in hun uitzichtloze bestaan. 
 
Komende weken staat er een doos in de hal van de kleedaccommoda-
tie. Gooi daar voetbalschoenen in die je niet meer gebruikt en waar 
de jongens uit de krottenwijk Walmer wel mee kunnen voetballen en 
dus veel plezier van kunnen hebben.

Namens Gert en de jongens uit de krottenwijk hartelijk bedankt.

Voetbalclub in krottenwijk
van Port Elizabeth (Zuid Afrika)

vraagt 2e hands voetbalschoenen

Geef ze een
sportief perspectief

Vrijwilliger van de maand
Deze rubriek ontbreekt in dit nummer. De schrijver daarvan is onze ere-voorzit-
ter Leen Kraak. Zijn echtgenote Lien is onlangs lelijk gevallen en heeft daarbij 
enkele botbreuken opgelopen. Ze wordt op dit moment verpleegd in Zierikzee. 
Daardoor lukt het Leen niet om zijn vaste rubriek te verzorgen.
We wensen Lien ook op deze plaats sterkte en beterschap toe.
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Cees de Vrieze stelt zich voor 
Een nieuwe bestuurslid in een niet onbelangrijke functie. Wie is Cees de Vrieze?
De oudere leden van onze vereniging kennen Cees allemaal; degenen die wat minder lang lid zijn zullen 
hem zeker wel eens op het Wesselopark gezien hebben. Hij was regelmatig aanwezig bij de wedstrijden 
van Kloetinge 1. Cees is een echte ‘klusdurper’ die al meer dan een halve eeuw lid is van onze vereniging. 
De redactie vroeg hem zich in het clubblad voor te stellen.

“In de laatste leden-

vergadering heeft de 

vergadering mij geko-

zen tot penningmees-

ter van de voetbal-

vereniging Kloetinge. 

Wie is Cees de Vrieze? 

Ergens achterin ‘Op 

de Korrel’ staat bij de 

ereleden mijn naam 

vermeld.

Paarden
Ik ben al meer dan 50 jaar lid 
van de vereniging Kloetinge, 
sinds oktober 2012 ben ik ge-
pensioneerd. Geboren in de 
Manneeweg in Kloetinge vertrok 
ik in 1982 voor mijn werk naar 
Monster in het Westland. Sinds 
vorig jaar december woon ik 
weer op mijn geboorteplek in de 
Manneeweg waar we een nieuw 
huis gebouwd hebben. Ik ben 
getrouwd met Heleen en samen 

hebben we 4 kinderen die alle-
maal het huis uit zijn. Mijn grote 
hobby is het houden van Friese 
paarden (we hebben er 4) waar-
mee we rijden onder het zadel 
(dochters), voor de wagen, naar 
keuringen gaan en veulens mee 
fokken. Daarnaast hebben we 4 
zwart blesschapen. Ik heb mijn 
brood verdiend als projectma-
nager bij Ingenieursbureau Den 
Haag en ben bestuurslid geweest 
van de Branchevereniging Sport 

en Cultuurtechniek. Daarnaast 
ben ik lid van de ledenraad van 
het Koninklijk Friesch Paarden-
stamboek en ik ben daar een 
aantal jaren voorzitter van de 
vertrouwenscommissie geweest.

Jeugd
Het erelidmaatschap heb ik 
gekregen voor mijn activiteiten 
bij de jeugd van de vv Kloetinge 
waar ik secretaris en voorzitter 
van de jeugdcommissie ben ge-

Cees de Vrieze met zijn grote hobby
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weest. Daarnaast ben ik jaren-
lang betrokken geweest bij de 
organisatie van het jeugdkerst-
zaalvoetbaltoernooi. Ik was lei-
der van A1 en een aantal spelers 
vroeg of we in de kerstvakantie 
een wedstrijd of toernooitje in 
de sporthal konden spelen. In 2 
weken regelde ik een toernooi 
voor A junioren met 3 clubs uit 
de gemeente Goes. Hans de Rid-
der, toenmalig ambtenaar Sport-
zaken bij de gemeente Goes, 
vond het een prima initiatief en 
zorgde voor een fikse korting op 
de zaalhuur. De andere deelne-
mende verenigingen vroeg ik ook 
mee te betalen aan de zaalhuur 
en het aandeel van de vv Kloe-
tinge werd betaald door de vader 
van toenmalig A junior Leo Slab-
bekoorn. Ik kon penningmeester 
Piet Ossewaarde melden dat we 
een toernooi hadden georgani-
seerd dat niets kostte. Dat was 

de start van het huidige zaal-
voetbaltoernooi. Ik dacht aan dit 
verhaal toen John Ebert, de hui-
dige jeugdcoördinator, mij vroeg 
of Andre Lockefeir nieuwe ballen 
voor Soccerskills mocht bestel-
len en hij mij vertelde dat hij een 
aantal sponsors had gevonden 
die de ballen wilden betalen. 

Zwarte cijfers
Waarom wordt iemand pen-
ningmeester van een armlastige 
voetbalvereniging? De vacature 
stond al lang open en blijkbaar 
voelde niemand zich geroepen 
om dit baantje op zich te nemen. 
Ik vond dat ik toch best een deel 
van mijn tijd kon besteden aan 
iets maatschappelijks en waar 
kan je dat dan beter doen dan bij 
de voetbalvereniging Kloetinge. 
Ik was al eerder gepolst voor een 
functie in de technische commis-
sie maar gezien het leeftijdsver-

schil met de huidige spelers en 
het feit dat ik al jarenlang uit het 
technische deel van het voetbal-
len weg ben leek me dat toch 
niet zo’n goed plan. Financieel 
komt de vereniging van ver, een 
aantal jaren werden rode cijfers 
geschreven. Gelukkig gaat het nu 
weer wat beter maar de uitda-
ging om de vereniging financieel 
sterker te maken is groot. Ik 
hoop dat ik daar de komende 
jaren mijn steentje aan mag bij-
dragen. Ik ben blij dat ik voorlo-
pig nog gebruik mag maken van 
de kennis van Ben Bouwmeister. 
Ook de kennismaking met de Fi-
nanciële commissie geeft mij het 
vertrouwen dat we de komende 
jaren een gezond financieel be-
leid kunnen voeren.” 

Cees de Vrieze

Ledenmutaties
Nieuw
Jurre Delacourt
Jeroen van Gastel
Finn van der Heijden
Sam Klap
Mads Koole
Stan Marcusse
Nout van Remortel
Dook Roelandse
Bjorn van Sluijs
Clement Ugilipuhwe
Thomas Visser
Sjoerd Zegers

Vervallen
Marco Borghart
Roel Clement
Marco de Ceulenaere
Jeffrey van der Endt

Mark Evertse
Marten Gelok
Gert Jan Groen
Marc Harinck
Berty van der Heijde
Eric Hoondert
Peter Jansen
Melissa Katsman
Dave van der Klooster
Jacco de Kok
Marco Koreman
Dorus Le Conte
Ad van Loenhout
Jesse van Loo
Robby Minnaar
Kees Mulder
Paul Platier
Johnny de Rijke
Richard Rijn

Alexander Roovers
Ilvan Schrier
Jeroen de Smit
Ron Traas
Rinie Versluis
Henk Versluijs
Rick van de Vliet
René de Vos
Wilfred van de Vrede
Jacco de Zeeuw
Peter Zweedijk
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Sigma Personeelsdiensten

Sponsor van de maand

De BusinessclubvvKloetinge is een grote sponsorclub. Er zijn bedrij-
ven bij, die bijna iedereen kent, maar er zijn ook bedrijven, waar 
lang niet iedereen van weet wat of wie er achter die naam zit, zoals 
bij de sponsor van deze maand. De redactie van ‘Op de Korrel’ wil in 
elk nummer een bedrijf aan u voorstellen. Voor het laatste nummer 
van dit jaar had ik een gesprek met Pieter Kole, vestigingsleider van 
Sigma Personeelsdiensten aan de Schermerhornstraat 2 in Goes.

Som
Sigma Personeelsdiensten is een 
betrekkelijk jong bedrijf; het is 
in januari 2008 ontstaan uit het 
samengaan van de afdeling Loon-
advies van Schipper Accountants 
en S.P.P. een gelijksoortig bedrijf 
uit Zeeuws Vlaanderen. Pieter: 
“De namen van beide bedrijven 
beginnen met een S, dus was het 

niet vreemd, dat gezocht werd 
naar een naam, die weer begint 
met een S. Het werd SIGMA wat 
betekent ‘de som der getallen’; 
een mooie naam voor het sa-
menvoegen van twee bedrijven.” 
Overigens verklaart dit ook het 
feit dat Sigma gevestigd is in het 
pand van Schipper Accountants 
in Goes Noord. Ik had nog even 

gezocht, maar er was echt geen 
ander Schermerhornstraat 2 te 
vinden. Naast Goes heeft Sigma 
Personeelsdiensten ook vestigin-
gen in Terneuzen, Rotterdam en 
Rijen. Op dit moment is Pieter 
nog vestigingsleider in Goes en 
in Rijen. “We zitten pas vanaf het 
begin van dit jaar in Rijen en ik 
heb daar de leiding gehad bij het 

Het sigmateam
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integratieproces. Inmiddels is er 
een vestigingsleider voor Rijen 
benoemd, dus kan ik me binnen-
kort weer volledig concentreren 
op Goes en is ook het heen en 
weer rijden voorbij.”

Salaris
Pieter: ‘We verzorgen de totale 
salarisadministratie voor 2500 
klanten die samen een kleine 
30.000 mensen in dienst heb-
ben; we zorgen dat de salaris-
strookjes op tijd bij de mensen 
zijn. De klanten leveren de 
benodigde gegevens aan en 
wij verwerken die. Het aanle-
veren gebeurt tegenwoordig 
hoofdzakelijk via een beveiligde 
verbinding via internet. Je kunt 
het vergelijken met internet-
bankieren, daar heb je ook een 
inlogcode en/of een wachtwoord 
voor nodig. Alles wordt opgesla-
gen in grote servers op Schiphol, 
die ook uitermate goed beveiligd 
zijn. Mocht er een server uitval-
len, dan neemt een andere het 
werk meteen over. De salarisad-
ministratie wordt ondersteund 
door een team van specialisten, 
adviseurs op velerlei gebied, 
zoals loonadviseurs en perso-
neelsadviseurs, specialisten op 
het gebied van arbeidsrecht en 
sociale verzekeringen. Zij kun-
nen de klanten adviseren bij b.v. 
ontslagzaken, arbeidsvoorwaar-
den en het coachen van werkne-
mers binnen de bedrijven. We 
bieden een heel breed pakket 
aan en daarmee zijn we uniek in 
Zuidwest Nederland.”

(Bij)scholing
De meeste adviseurs hebben een 
opleiding op HBO of universitair 
niveau en ze moeten ook goed 

op de hoogte blijven van actu-
ele veranderingen in de wet- en 
regelgeving. Pieter: “Daarom is 
regelmatige (bij)scholing erg 
belangrijk. Vaak gebeurt dat hier 
op kantoor. We huren specialis-
ten op allerlei gebieden in voor 
een studiedag. En daarnaast 
volgen ook nog heel wat van de 
35 werknemers cursussen in de 
avonduren, dus in hun vrije tijd. 
Door de recessie is het wat mak-
kelijker geworden om goed per-
soneel te vinden; daarnaast zijn 
er ook heel wat minder mutaties. 
Maar een goede loonadviseur 
is niet zomaar te vinden. Naast 
een grondige kennis van loonad-
ministratie zijn ook voldoende 
communicatieve eigenschappen, 
zoals overredingskracht, van 
groot belang. Ook commercieel 
denken is belangrijk. Zo nodig 
leiden we de mensen zelf op; 
we laten ze cursussen volgen en 
de praktijk leren ze dan in het 
bedrijf.”

Detachering
Specialisten van Sigma kun-
nen ook tijdelijk of b.v. één of 
enkele dagen per maand gede-
tacheerd worden bij een bedrijf 
om daar de salarisadministratie 
te regelen. Dat kan zijn om een 
achterstand weg te werken of 
als (tijdelijke) vervanging van 
de salarisadministrateur. De 
salarissen moeten immers wel 
op tijd betaald worden! Deze 
specialisten zijn op de hoogte 
van de in de betreffende be-
drijfstak geldende cao’s en 
regelingen. Zo kan er gezorgd 
worden voor continuïteit. Naast 
het uit handen nemen van de 
salarisverwerking kan Sigma 
ook de personeelsadministra-
tie opzetten en onderhouden. 
Pieter: “Ook op het gebied van 
personeelsadvies kunnen onze 
adviseurs veel betekenen voor 
de bedrijven. Het gaat dan niet 
enkel om salariëring alleen, maar 
ook om opleidingsmogelijkhe-
den, carrièreperspectief, aanvul-
lende arbeidsvoorwaarden en 
een gevoel van waardering zodat 
de mensen zich goed voelen in 
hun werk.”

Pieter Ko  le, vestigingsleider

 Eerder verschenen interviews in deze jaargang:
Oktober 2012 Mevrouw Gijzel (Sponge Blasting)
November 2012 Sjaak van Zee Herenmode (Jessica en Freddy van Zee)
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Sponsorclub
Het zal duidelijk zijn, dat Sigma 
weinig particuliere klanten heeft. 
Pieter: “Soms wordt ons advies 
gevraagd als iemand met zijn 
werkgever een conflict heeft, 
dat op arbeidsrechtelijk terrein 
ligt, of iemand vraagt een second 
opinion over zijn salarisstrook.” 
Dit werk maakt maar een heel 
klein deel uit van het totaal. De 
klanten van Sigma zijn dus de 
bedrijven. En dan is het best 
te begrijpen, dat een dergelijk 
bedrijf lid is geworden van de 
sponsorclub. Pieter: “Ik kende de 
vereniging al langer; mijn zoon 
speelt in de jeugd van Kloetinge. 
Mijn ervaringen met de club zijn 
positief; ik vind het een leuke 
vereniging. Ik ken Jan-Kees en 
Stephanie van de basisschool 
van mijn kinderen. We hadden 
het wel eens over de sponsorclub 
en dat heeft er uiteindelijk toe 
geleid, dat we nu ook lid zijn. 
Natuurlijk is het gezellig en leuk 
in het sponsorhome, maar het 
leggen van contacten is hier 
ook erg belangrijk. We hebben 
verschillende leden van de spon-
sorclub als klant. Het werkt een 
stuk makkelijker als je contact 
opneemt met iemand, waarmee 
je de afgelopen zaterdag gezellig 
aan de bar een biertje hebt staan 
drinken.”

Enkele zakelijke gegevens:
Sigma Personeelsdiensten
Schermerhornstraat 2
Postbus 8
4460 AA Goes
Tel. 0113-256620
www.sigmapersoneel.nl

Nieuw erelid
In de algemene ledenvergadering van 12 november 
2012 heeft het bestuur Adrie de Graaf, wegens het ge-
durende 40 jaar uitoefenen van diverse functies binnen 
de club, voorgedragen als erelid van de vereniging.
De aanwezige leden gingen hier uiteraard unaniem mee 
akkoord.
Adrie kreeg hierna een oorkonde en bloemen uitgereikt 
door onze voorzitter Rinus Dieleman.
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zaterdag
15 dec. 2012
20.00 uur
KANTINE
Kloetinge

KERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILING

zaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdagzaterdag

appartement

torremolinos

6 en 8 pers.

Appartement Torremolinos
6 en 8 personen
Lunchcafé De Bult

Diner 2 personen bij
Goese burgemeester
Burgemeester Verhulst

Alcoholische dranken 
3 ltr fl es Bacardi
The World of Drinks Krabbendijke

Dekbedovertrekken, o.a. 
Ajax, Feyenoord, PSV
Smulders Textiel

Een greep uit de kavels die bij veilingmeester Rino Gelok onder de hamer komen:

KERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILING
Meer dan 100 kavels!

Kampeermatrassen
De Vossenhoek Rucphen
Mechielsen Vlissingen

Dagje 5e elftal
uitwedstrijd Cadzand 1
Vijfde elftal

Dinerbonnen
Vierlinden, Elfde Gebod
en Viskêête
Tuinspullen
Paardekooper en
Ronald Reijerse

Kappersbonnen
Kapsalon Michelle

Rollades
Slagerij Schrijver

Foto op canvas
Frank Kruitbosch Reclame

Gevilde hazen
Arjo Wagenaar

Aardappelen en juun
Overbuurman Meulenberg 
Betaalmunten
Café Baarends

Eetmosfeer

Het Elfde Gebod

DINER
BON

Koningstraat 4  •  4461 AW Goes  •  tel. 0113-270540  •  www.elfdegebod.nl

Nr. 

ter waarde van

Euro  ..............
...........

...........
...........

...........
...........

..........

€
 ..........

...........
...........

...........
...........

...........
...........

...Eetmosfeer

Het Elfde Gebod
ter waarde vanEetmosfeer

Het Elfde Gebod

Koningstraat 4  •  4461 AW Goes  •  tel. 0113-270540  •  www.elfdegebod.nl

Nr. 

ter waarde van

Euro  ..............
...........

...........
...........

...........
...........

..........

 ..........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
...

€

Nr. 

la
yo

ut
/p

ri
nt

s 
Dr

uk
ke

ri
j Z

ee
la

nd

Dagje uitwedstrijd
1ste elftal
Het bestuur
Kart-arrangement elftal
Kartcentrum Goes

Stollen en kerstkransen
Bakker Boer en Dick Bunt

Dagje winterschilder
Meesters de Koeijer

Kunst en decoratie
Fam. Huissen

Autowasbeurten
Tankstation De Baar
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Vertel eens wat over jezelf... 
Mijn naam is Heidie van Remor-
tele en ik ben geboren in Hulst 
(aan de goede kant van het 
water). Ik ben opgegroeid in een 
groot Rooms-Katholiek gezin en 
ben nummer 7 van de 8. Mijn 
grote droom om ooit gymjuf te 
worden is uitgekomen en ik werk 
nu al bijna 14 jaar op het CIOS 
in Goes. Voor mij is dit een echte 
droombaan!
Samen hebben Diederik en ik 
een tweeling van bijna 6 jaar en 
daarnaast ben ik bonusmamma 
van nog 3 fantastische kinderen.

Hoe heb je Diederik ontmoet?
Op een bankje aan de Maas. 

Diederik heeft als hobby voet-
ballen. Besteedt hij hier veel 
aandacht aan? 
Heel veel aandacht en tijd! Er is 
een gezegde over voetbaltrainers 
en ik vind dat erg toepasselijk; 
“Ze zijn getrouwd met voetbal en 
gaan vreemd met hun vrouw.”

Ik doe er een beetje flauw over 
maar eigenlijk vind ik het mooi 
hoe gedreven en gepassioneerd 
Diederik met zijn vak bezig is. 
Dat dit veel aandacht en tijd kost 
neem ik op de koop toe. 

Hoe ziet jullie zaterdag er uit? 
Om half 8 gaat de wekker. Dan 
ontbijten we samen om 8 uur en 
gaan we naar de voetbalwed-
strijd van Bruno, onze j  ongste 
zoon. Diederik gaat daarna naar 
het Wesselopark en ik ga met de 
kinderen terug naar huis.
We eten wat en maken ons dan 
klaar voor de middagwedstrijd 
van Kloetinge 1. Elke zaterdag-
middag is een feestje voor de 
kinderen, ongeacht of ze uit 
of thuis spelen. Ze zijn lekker 
buiten en weten dat ze tijdens de 
rust een zakje chips en drinken 
krijgen.
Hun zaterdag is echt geslaagd 
als ze bij een uitwedstrijd met de 
bus mee naar huis mogen rijden.
De zaterdag eindigt meestal met 
een powernap op de bank.

Kom je al lang op Kloetinge en 
wat vind je van de club?
Ik kom sinds 2005 op Kloetinge 
en ik ervaar de club als een 
vereniging die het beste voor 
heeft met al haar leden. Vanaf 
het eerste moment had ik een 
klik met de club. Gemoedelijk, 
persoonlijk en warm. Daarnaast 
is er enorm veel waardering voor 
alle vrijwilligers die het mogelijk 
maken dat iedereen het sportief 
naar de zin heeft. Buitenom het 
voetbal wordt veel georgani-
seerd. Voor het eerste elftal doet 
de BCK heel veel. Kloetinge laat 
zich niet gek maken en volgt haar 
eigen visie. 
 
Wat vind je van het voetbalspel 
zelf?
Wat een gevaarlijke vraag voor 
een vrouw, laat staan voor de 
vrouw van de trainer!
Op dit moment vind ik het hard 
werken. Het flitsende voetbal 
van de voorbereiding heb ik 
nog weinig gezien. Het lijkt een 
beetje op Engels voetbal. Ik vind 

Voetbal-
vrouwen 
Diederik Hiensch kennen we 
allemaal als de trainer van onze 
hoofdmacht. Maar wie is de 
vrouw aan zijn zijde die toch 
veel overheeft voor de hobby 
van haar man.
We spraken met

Heidie van RemorteleDoor Marieke Esser
en Lineke Minderhoud

“Ze zijn getrouwd met voetbal en gaan
vreemd met hun vrouw”
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het wel knap dat ze er vanuit een 
Luctor et Emergo positie soms 
toch een spannende wedstrijd 
van weten te maken en die dan 
winnend afsluiten.

Diederik uit de kantine is...
Niet alleen blij dat ze gewon-
nen hebben maar ook dat hij 
zijn sleutels en telefoon nog bij 
zich heeft als hij thuis komt. (Dit 
geldt ook zo als hij juist richting 
Kloetinge gaat)

Wat vind je de goede en slechte 
punten van Diederik op het ge-
bied van coaching?
Diederik zijn goede punten zijn 
passie voor het spelletje en daar-
naast ontwikkelt hij de indivi-
duele voetballer. Hij analyseert, 
corrigeert en stuurt de spelers-
groep aan op hun kwaliteiten

Een van zijn minder goede 
punten zijn is aandacht voor 
de individuele speler naast het 
voetbal.

Wat zijn je eigen hobby’s? 
Ik loop drie keer per week hard 
en ik heb me voorgenomen om 
vanaf 2013 1 avond per week iets 
voor mezelf te doen. Ik ben nog 
zoekende.....

Een zaterdagmiddag winkelen of 
een zaterdagmiddag op het Wes-
selopark?
Zeker een middag op het Wes-
selopark!
Ik vind voetbal een prachtig 
spelletje. Van kinds af aan ben 
ik er mee opgegroeid. Met de 
moeder en zus van De Essers 
en de moeder van Arjan van de 
Smissen vieren we vooral na de 

wedstrijd ons eigen feestje.
Je mag me trouwens wel altijd 
bellen voor een middagje shop-
pen in mijn lievelingsstad Ant-
werpen! Daar zeg ik zeker geen 
nee tegen. 

Leg de term buitenspel eens uit:
Misschien kunnen we deze vraag 
vervangen door welke paal is nu 
‘de tweede paal?’

Wil je nog iets kwijt?
“Vergeet vandaag niet te la-
chen!”

Heidie met de tweeling
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Reserveer alvast deze
2e zaterdag in januari

• MTB tochten 25 en 50 kilometer
• Wandeltochten 10 en 20 kilometer
• Starttijden
 lange wandeltocht tussen 10.30 en 1200 uur
 andere tochten tussen 12.00 en 13.30 uur
• Inschrijfgeld 5 euro
• Na afloop erwtensoep en loterij
• Muziek Sturm Disco & DJ Services

Verdere info volgt op www.vvkloetinge.nl 

We
gaanweer vanstart!

MTB-Wandeltocht Kloetinge - 12 jan. 2013

Els van Teijlingen
uit Goes begon in 2001 een 
opvanghuis voor kinderen 
met AIDS in Soroti, het 
noordoosten van Oeganda. 
Dit werk is inmiddels uitge-
breid naar een tweede huis. 
Els en haar Oegandese me-
dewerkers brengen daar ook 
huisbezoeken, geven hulp 
aan moeders in het zieken-
huis, de gevangenis, scholing 
aan kinderen…

Theo van Teijlingen en
Bernard Ruijsink
zitten in het bestuur van 
stichting de Figurant uit 
Goes, een instelling die het 
werk van Els met raad en 
daad ondersteunt.
Zo heeft deze stichting bij-
voorbeeld een geheel nieuwe 
polikliniek geschonken aan 
het plaatselijke ziekenhuis 
waar meer dan 1700 kin-
deren uit het Soroti district 
worden begeleid in hun strijd 
tegen AIDS.

Maar Theo en Bernard zitten 
ook bijna elke thuiswedstrijd 
op de tribune bij het eerste. 
Amecet en vv Kloetinge, 
directe lijntjes dus, bijna van 
de tribune tot in Oeganda.
En dat werkt.

Voor meer informatie:
kijk op www.defigurant.nl of 
kijk op Els haar blog, waar 
zij wekelijks verslag doet 
van haar belevenissen: www.
amecet-soroti.blogspot.com/
Of vraag Theo of Bernard op 
een zaterdagmiddag…

50% van het inschrijfgeld gaat naar
Amecet (schuilplaats van vrede) in Oeganda

Els met een pasgeboren tweeling waarvan de moeder bij de
bevalling is overleden. Alleen eten... kwestie van oefenen.
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Kloetinge D1, seizoen 2012/2013 is een opmerkelijk team. Een team met 5 eerstejaars en 9 tweedejaars 
D junioren spelend in de hoofdklasse G. Opvallend is het hoge aantal linkspoten in dit team namelijk 4 en 
ook zoals het nu lijkt de ideale mix van eerste en tweede jaars D’s.

KLOETINGE D1

We zijn aan het eind van het 
vorige seizoen desastreus begon-
nen met een toernooi in Terneu-
zen waar we allerlaatst werden 
en er gevreesd werd voor een 
rampzalig seizoen. Maar vanaf 
de eerste training is de draad 
opgepakt door de jongens en 
vanaf die tijd gaat het crescendo. 
De jongens zijn leergierig en 
laten elke wedstrijd zien wat ze 
in huis hebben. Ze spelen goed 
en verzorgd voetbal.
We hebben de poulefase van de 
beker met goed en opbouwend 
voetbal gewonnen en inmiddels 
de halve finale bereikt. In de 
competitie staan we vanaf dag 

één aan kop met het beste doel-
saldo en nog maar 1 verliespartij. 
Met 4 punten los van de concur-
rentie zijn we herfstkampioen. 
Ook met de ontwikkeling van 
de jongens gaat het hard. Het 
niveau op de training stijgt met 
de week. En wat ook gezegd mag 
worden: de wil om voor elkaar te 
werken is aanwezig. Daar heb-
ben we ook al wedstrijden mee 
gewonnen en dat typeert deze 
groep. We zijn nog steeds in de 
race voor de dubbel!!

Wel hebben we ontdekt dat we 
geen echte toernooivoetballers 
zijn. Van de drie toernooien waar 

we aan deelnamen zijn we steeds 
zonder prijs naar huis gegaan. 
Ook hier blijven we aan werken.

Even voorstellen
de mannen van D1:

Dylan (keeper)
Geweldige keeper 
met zeer goede 
reflexen, die erg 
zelfverzekerd be-
gonnen is aan het 

seizoen; een echte puntenpakker. 
Tevens de minst gepasseerde 
keeper in de hoofdklasse G.

Staand: Henk, John, Indy, Scout, Job, Steyn, Mick, Jesse, Dennis, Peter, Jimmy
Geknield: Dylan, Jens, Dani, Dylan, Remon, Jordy, Justin
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Mick
Opkomende 
laatste man met 
een goed over-
zicht en keihard 
schot. In de man 

tegen man duels onklopbaar. Kan 
ook in geval van nood als storm-
ram in de spits. Geeft ook graag 
panna’s.

Steyn
Een echte de 
Bruine telg, 
stoere stopper. 
Groot, sterk en 
meedogenloos. 
Ontwikkelt zich 

erg goed als voorstopper. Heeft 
ook een goede lange bal in de 
benen.

Jens (Kees)
Klein, fel en een 
supersnelle ver-
dediger. De schrik 
van elke spits. 
Jens moet je als 

aanvaller drie keer passeren voor 
je er echt voorbij bent. Kan ook 
op tien goed uit de voeten. En als 
hij spinazie heeft gegeten voor 
de training is hij helemaal niet te 
passeren.

Scout
Robuuste en be-
trouwbare rechts-
back. Doet geen 
gekke dingen en 
scoort altijd een 

voldoende. Opbouwend sterk. Is 
ook nog een gezellige teamspe-
ler.

Dennis
Linkspotige links-
back en tevens 
onze aanvoerder. 
Dennis is super-
snel, taakbewust 

en opbouwend zeer goed. Een 

moderne verdediger. Met hem 
beginnen meestal onze aanvallen 
over onze ‘magic left wing’.

Indy
Onze vaste 
linkshalf. Ook 
een linkspoot 
met een geweldig 
overzicht, prima 

schot in de benen en veel loop-
vermogen. Tevens koning van de 
steekpass. Kan ook moeiteloos 
op tien spelen.

Justin
Kleine rechts-
benige slimme 
rechtshalf met 
een goed over-
zicht en een vlam-

mend schot. Justin kan ook goed 
aanvallend koppen wat opmerke-
lijk is omdat ie nog niet zo heel 
groot is. Pakt ook regelmatig zijn 
doelpuntjes mee.

Dylan (speler) 
Dylan is een ide-
ale teamspeler. 
Multi inzetbaar, 
meestal speelt 
hij als rechtshalf 

maar ook linkshalf of rechtsback 
is geen probleem voor hem. 
Heeft een geweldig loopvermo-
gen en geeft nooit op.

Dani
Begonnen als 
spits waar hij re-
gelmatig scoorde. 
Is zich nu goed 
aan het ontwik-

kelen op de rechterflank. On-
navolgbaar is de beste definitie 
voor Dani. Scoort altijd bijzon-
dere goals en viert ze dan of we 
wereldkampioen geworden zijn.

Remon
Onze rechts-
buiten, goed 
in de vooraktie 
en positioneel 
sterk. Heeft een 

goed schot in huis en een punt-
gave voorzet en houdt altijd het 
overzicht. Pikt de laatste weken 
regelmatig zijn goaltje mee.

Jordy 
Jordy is een echte 
nummer tien (een 
soort Clasie), 
zoekt altijd de 
voetballende 

oplossing. Steeds aanspeelbaar, 
kan fantastisch wegdraaien van 
zijn tegenstander en verdeelt het 
spel over de linies.

Job
Flegmatieke 
fysiek sterke 
linkspoot die op 
diverse posities 
uit de voeten kan. 

Keiharde pegel in zijn benen en 
veel scorend vermogen. Scoort 
de laatste weken aan de lopende 
band als spits. Samen met Jesse 
onze topscoorder.

Jesse
Onze linksbe-
nige stilistische 
linksbuiten. Heeft 
enorme versnel-
ling in de benen 

goede passeerbewegingen met 
een prima schot en voorzet en 
tevens veel scorend vermogen.

Henk (leider)
Zonder Henk geen 
wedstrijden zeg-
gen we wel eens. 
Hij regelt alles 
om de wedstrij-

den heen van spelerspassen, 
busvervoer, scheidsrechter, wed-
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strijdformulier etc. tot aan de 
wekelijkse mail. Hoogtepunten 
van de week zijn de mails met 
mooie verhalen en anekdotes, 
alleen jammer dat Henk het niet 
zo op Feyenoord heeft en we-
tende dat het merendeel van de 
groep Feyenoorders zijn is hier 
wel eens discussie over. Maar 
ja, iedereen heeft recht op zijn 
afwijkingen. We zijn hartstikke 
blij met onze Henk.

Peter (vlagger)
Onze vaste 
goudeerlijke 
charismatische 
vlagger die het 
liefst in de regen 

zijn wedstrijden vlagt en dan tot 
topprestaties komt. Is daarom 
ook erg blij met zijn waterdichte 
XXL vlaggerjas.

Jimmy (trainer)
Al deze jongens 
worden beter 
gemaakt en krij-
gen training en 
coaching van de 
kleinste maar wel 

de beste trainer van Kloetinge, 
Jimmy Verlinde.

Sonny
(keeperstrainer)
Sonny is als hij 
zelf niet moet 
keepen, altijd 
aanwezig om 

Dylan in te schieten.
Hij doet dit met veel plezier en 
hij ziet Dylan met de week beter 
worden.
Sonny weet niet of dat door Jaap 
Pijnenburg komt of door hemzelf.

De supporters
We hebben een grote schare sup-
porters.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s 
genoeg langs de lijn en ook 
steeds meer gewone supporters.
Het is dan ook echt genieten als 
men deze groep ziet voetballen.
En voor de mannelijke suppor-
ters, de moeders zien er uitste-
kend uit, alleen daarvoor kom je 
al vrolijk je bed uit.

Ouders:
Bijna alle vaders/moeders en 
verzorgers komen wekelijks naar 
deze talentvolle lichting kijken, 
een genot om te zien hoe betrok-
ken deze mensen zijn bij hun 
kinderen! Altijd enthousiast en 
positief. Ook zijn de ouders bij 
de wekelijkse gesprekjes met 
de spelers om op deze manier 

hun steentje bij te dragen aan 
het ontwikkelen van de 1e en 2e 
jaars D-pupillen! 

En lest best
John Mol.
John is de rech-
terhand van 
Jimmy en hij is 
onze vaste repor-

ter voor de wekelijkse verhalen 
op de site van Kloetinge. 
Hij denkt dat we zo goed zijn 
omdat we volgens hem het Fey-
enoordsysteem toepassen, maar 
dat kan natuurlijk niet want dan 
zouden we maximaal op de 6de 
plaats staan. En aangezien Jimmy 
alle oefeningen van de AJAX-
school afkijkt staan wij hierdoor 
op een prachtige 1e plaats. Maar 
ondanks zijn Rotterdams karak-
ter is het toch een prima vent. 
Wind of regen, John is er altijd 
van het begin van de training 
tot de slotbespreking! Heeft een 
superieure band met de spelers 
en is altijd in voor een geintje, 
staat regelmatig onder de lat 
bij de training van D1 en denk 
maar niet dat je dan kan scoren… 
Is zelf nog actief als speler bij 
Wemeldinge 3 waar hij de nodige 
ballen in het net schiet! Z’n zoon 
Jesse heeft het dus van geen 
vreemde.

Wie heeft er voor ons

plastic melkkannen (2 ltr)
U kent ze wel, de plastic schenkkannen van 2 liter, waarin de limonade 
voor de pupillen wordt klaargezet.
Door het regelmatige gebruik slijten ze en moeten op den duur vervangen 
worden. Dus als u deze schenkkannen gebruikt, wilt u ze dan bewaren en 
afgeven in de kantine of in de ruimte in het kleedgebouw, waar de limo-
nade voor de pupillen wordt klaargemaakt?

Alvast hartelijk dank! 
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Kleding
Het ziet er prima uit; alle 
teams in dezelfde shirts en 
in vele gevallen ook dezelfde 
trainingspakken.

Dat is voor een groot deel te 
danken aan André Lockefeir. Hij heeft een aantal jaren de aanschaf en 
het onderhoud van de kleding voor zijn rekening genomen.
André heeft echter besloten per 1 januari a.s. daarmee te stoppen. 
Dat is erg jammer voor de vereniging en we bedanken hem ook op 
deze plaats voor het vele werk dat hij gedaan heeft.
Het is echter wel de bedoeling, dat dit werk wordt voortgezet. Daarom 
wordt er gezocht naar iemand, die deze taak op zich wil nemen.
André kan de nodige inlichtingen verschaffen.

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

jan. 20132 7

vo
etb

alweetjes

Redactie in actie
De vergaderingen van de redactie duren meestal niet lang; met een uur is 
het wel bekeken. De bijeenkomst voor dit nummer was niet erg druk bezocht; 
verschillende redactieleden hadden goede redenen voor hun afwezigheid. Toch 
duurde het deze keer veel langer dan normaal; een kleine twee uur. We zaten 
droog en warm en buiten was het behoorlijk nat. En bij zulke weersomstandig-
heden is het natuurlijk niet verstandig om je auto op een onverharde plaats te 
parkeren.
Gelukkig dat sommige reactieleden naast pen en papier ook nog uitgerust zijn 
met een sleepkabel, zodoende was het leed snel geleden.

Vetcontainers
De gele containers voor ge-
bruikt frituurvet zijn er. Ze 
staan langs het hek van de 
voetbalkooi. Het gebruikte 
vet kan met verpakking en 
al  in de container gezet 
worden. Een volle contai-
ner levert geld op voor de 
vereniging. Bovendien is 
het beter voor het milieu.

Zie ook pagina 29.

Het team van C1
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12 jan.
Winterstop/bioscoopdag

25 mei
Dick Bunttoernooi E, F en Mini’s

15 dec .
Kerstveiling

5 jan.
Nieuwjaarsreceptie

? maart
Jeugdbezoek Eredivisiewedstrijd

18 mei
Dick Bunttoernooi D en C

31 mei
ING Bedrijventoernooi

8 juni
Seizoensafsluiting

14-16 juni
Zomerkamp E-pupillen

14-16 juni
ZomerkampF- en minipupillen

24, 27, 28, 29 en 31 dec.
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

12 jan.
Mountainbike/wandeltocht

E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2012-2013

Namens de Evenementencommissie wensen wij u veel 
plezier en genot bij deelname aan deze evenementen.

Bij afgelastingen op zaterdag is de kantine vanaf 14.00 
uur gewoon open voor een gezellig samenzijn.

KerstveilingKerstveilingKerstveilingKerstveilingKerstveilingmeer
dan 100
kavels
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Is(voetbal)sport nog leuk?
Meestal ben ik aan de late kant met mijn bijdrage voor het clubblad. 
Dit komt vooral omdat ik geen keuze kan maken uit de onderwerpen 
die in mijn hoofd zitten.
Bovenstaand onderwerp speelde al langer door mijn hoofd. De ge-
beurtenissen in Almere waren het laatste zetje.

Op een doordeweekse dag las ik 
in de sportpagina’s van de PZC 
de volgende onderwerpen:

- Voorzitter Olympisch Comité 
wil sporten steeds gezonder 
maken. Hij doelde daarmee op 
het gebruik van verboden mid-
delen bij de diverse sporten, 
zoals krachtsporten, wielren-
nen e.d.;

- Een artikel over het toekom-
stige wielrennen om het trieste 
Armstrong-tijdperk achter ons 
te laten tijdens het uitreiken 
van de Nederlandse wielerprij-
zen;

- Het alsmaar toenemen van het 
gokken en het daarbij beho-
rende verkopen van voetbal-
wedstrijden door spelers.

De eerste twee punten volg ik via 
de media. In het laatste onder-
werp heb ik me verdiept via een 
boek van twee journalisten van 
Voetbal International, waarbij 
mijn constatering was, dat het 
een grote bedreiging vormt voor 
onze sport.

Later in de week kwam daarbij 
nog een artikel in de krant over 
een Zwitserse journalist. Deze 
schrijver heeft een boek gepubli-
ceerd met de titel: ‘Fifa, maffia’. 
Uit het artikel begreep ik dat de 
Fifa vele advocaten had inge-
schakeld om uitgave te voorko-
men. Helaas tevergeefs.

Al jaren vraag 
ik me af of er 
inzicht bestaat 
in de financiën 
van zowel UEFA 
(Europese Bond) 
als van de Fifa 
(wereldbond). 
In mijn periode 
in de financiële 

commissie van district Zuid I van 
de KNVB heb ik wel eens een bal-
letje opgegooid. Helaas zonder 
succes.

In het weekend en de maandag 
daarop kwam het nieuws uit 
Almere. Te triest voor woorden. 
Weeïg word ik dan van het aantal 
deskundigen die hier een mening 
over hebben. Vooral van een 
figuur als Peter R. de Vries, die 
de bal bij de onsportieve grens-
rechter legt. Selectiespeler Sjors 

Lankhaar omschrijft het prima in 
de krant, dat het een maatschap-
pelijk probleem is.
Vestia, Laurentius en Amarantis, 
zo maar een paar voorbeelden 
van zakken vullen en later nog 
vertellen, dat het normaal is wat 
ze gedaan hebben.
De GSM-ers (Geld, Status en 
Macht) – een mooie typering van 
een professor – zijn hele slechte 
voorbeelden met consequenties 
op onderwijsgebied, huisvesting 
en onze portemonnee. Slechte 
voorbeelden, die wellicht voor 
jong en oud grensverleggend 
zijn. Laten we niet stigmatiseren, 
want het gebeurt door jong en 
oud, autochtoon en allochtoon.
Nog een klein voorbeeld. In de 
wedstrijd Real Madrid – Ajax 
kreeg sterspeler Ronaldo bij een 
3-0 stand op de helft van Ajax 
een gele kaart. Wellicht is het 
bod van 123 miljoen euro van 
een rijke dwaas hem naar zijn 
hoofd geschoten en hoopt hij op 
deze wijze een breuk te forceren. 
Over normen en waarden gespro-
ken.

Ook ik betuig mijn medeleven 
aan de familie van het slachtof-
fer en wens hen veel sterkte 
toe. Soms moet je iets van je af 
schrijven om het plezier in het 
spelletje te bewaren. Er komen 
goede dagen om hier nog eens 
goed over na te denken.

JvdW

Lens Armstrong moest al zijn Touroverwin-
ningen inleveren

Het verschijnsel ‘belchinees’
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Verjaardagen F-Pupillen en Minipupillen
Januari
1 Melvin Houweling
5 Sem Bouman
8 Persijn de Bruine
11 Owen van de Velde
12 Wessel Bosman
15 Joey Blankenburgh
17 Dies Janse
17 Bohdi Valentijn
20 Marten Gelok
23 Tim Dooge
29 Tijn Oggel
 

Februari 
2 Mads Koole
2 Kaj Verburg
3 Gio de Rijke
8 Jannes Dommisse
10 Noah Picasouw
14 Lars Goetheer
17 Ivar Boonman
25 Noah Van Gastel
25 Owen van Gastel
25 Chiel Moelker
28 Jona Gerling
29 Jesper Groen

Kloetinge F5
Bij de wedstrijd tegen RVVH op 1 december was het hele team van F5 pupil van 
de week. Zij hadden een prima middag want Kloetinge won de wedstrijd tegen de 
nummer 3 van de ranglijst overtuigend met 4-1. 

Op de foto: Jamiro Schroevers, Tim Dooge, Ruben Elenbaas, Hylke van Gurp, Menno Smit,
Finn Rooze, Maikel den Toonder, Emiel Mathijsse, Tijmen Schipper.
Leider/trainer: Dirk Rooze en Arjo Schroevers.

FOUTJE

De wedstrijd waarbij Cas de Bilde 
pupil van de week was moest na-
tuurlijk Achilles Veen zijn en niet 
Nieuw Lekkerland zoals eerder 
stond vermeld.

Team van de week
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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.

Mathijs Honingh is 8 jaar, speelt 
vanaf zijn 5e jaar bij Kloetinge en 
nu in F1.
Jacco Honingh is 41 jaar, speelde 
in de jeugd en senioren bij Kloe-
tinge en tussendoor 4 jaar bij SSV. 
Hij werd tweemaal kampioen met 
Kloetinge 1 en stopte vorig jaar 
met voetballen bij Kloetinge 4.
Jaap Honingh is 71 jaar en had 
een lange carriëre bij DRC en DWV 
(beiden clubs uit Amsterdam, 
waarvan de laatste op het hoogste 
amateurniveau speelde), de Fore-
sters (Heilo) en de veteranen van 
Oostkapelle en Kloetinge.

“Het zijn slimme voetballers. Jacco had meer 
aanleg, maar die kleine ziet het spelletje ook.”
Korfbal
Wanneer aan het begin van het 
gesprek de carriëres van opa, 
vader en kleinzoon op een rij 
worden gezet, is het al snel 
duidelijk: sport zit in de genen 
van de familie Honingh. Terwijl 

kleinzoon Mathijs al op zijn 5e 
jaar het Kloetinge shirt kon aan-
trekken, moesten Jaap en Jacco 
tot latere leeftijd geduld hebben. 
Jaap: “Ik moest tot mijn 10e jaar 
wachten tot ik op voetbal kon. En 
dan begon ik op het doel!.” Ook 

zijn zoon Jacco startte relatief 
laat. Voordat hij op zijn 10e bij 
Kloetinge ging voetballen, beoe-
fende Jacco een sport die je van 
de latere spits niet snel zou ver-
wachten: korfbal. Terwijl Jacco 
zijn korte korfbal-carriëre niet 

Links Mathijs, de jongste van het stel

Mathijs, Jacco en Jaap Honingh
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van de daken zal schreeuwen, 
ziet zijn vader en oud-sportleraar 
Jaap het nut ervan in: “Hij was 
heel balvaardig. Voor het positie-
spel is korfbal erg goed.” 
Gelukkig voor vv Kloetinge is aan 
Jacco daarna een goede korfbal-
ler verloren gegaan. Net als zijn 
vader Jaap prikte hij er later heel 
wat goals in voor onze club. Opa 
Jaap deed dat voor Kloetinge 
pas aan het einde van een lange 
voetbal-carriëre. De laatste jaren 
bij de veteranen van Kloetinge 
herinnert hij zich nog wel goed: 
“We deden altijd mee om het 
kampioenschap, maar we bleven 
in dezelfde klasse. Ik speelde 
onder andere met Frans Cobben. 
Die schoot op het 3e veld de tak-
ken uit de bomen. Uit stilstand, 
loeihard!”

Allround
En nu loopt er met (klein)zoon 
Mathijs weer een jonge Honingh 
op de Kloetinge velden. In Kloe-
tinge F1 is hij al een allround 
voetballer op het middenveld: 
“Ik vind het leuk op het midden-
veld, daar kun je veel lopen. En 
je mag veel aanvallen en soms 
moet je naar achteren.” Dat 
aanvallen gaat Mathijs goed af. 
Op de ochtend van het gesprek 
heeft hij er drie ingeprikt tijdens 
de 2-5 overwinning tegen Patrij-
zen F1: “De mooiste was in de 
kruising.”
Vader Jacco kan zich wel vinden 
in de woorden van zijn zoon: 
“Dat zegt hij goed. Hij is all-
round. Leergierig is hij ook. Als 
je bepaalde aanwijzingen geeft, 
dan pakt hij ze ook op. Vandaag 

stond hij bij een corner bijvoor-
beeld elke keer goed. Meestal 
staan ze allemaal op een kluitje 
bij de keeper. Dus zei ik: ga er 
wat achter staan. En dat doet 
hij dan wel. Verder probeer je 
hem ook met twee benen te laten 
voetballen.” Als oud-sportleraar 
relativeert opa Jaap: “Maar ze 
moeten verder lekker voetballen. 
Plezier is nog steeds het belang-
rijkste.”

Slimme voetballers
Als betrokken opa en vader kan 
Jaap als geen ander de verschil-
len en overeenkomsten tussen 
zoon en kleinzoon typeren. “Jac-
co was een aanvallende speler. 
Hij had een neusje voor de goal. 
Hij wekte soms de indruk dat hij 
niet aanwezig was, maar hij was 

Jaap, Mathijs en Jaco, 3 generaties opgegroeid met voetbal
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verschrikkelijk aanwezig. Dan 
prikte hij hem erin. En hij was - 
net als zijn broer- geen domme 
voetballer. Dat zie je bij Mathijs 
ook wel. Het zijn slimme voetbal-
lers. Bij de leeftijd van Mathijs 
zie je ze soms nog vreemde din-
gen doen. Dat doet hij ook. Maar 
soms ziet hij dat een ploegge-
noot de bal heeft en dan gaat hij 
vanuit zichzelf de ruimte in. Dan 
denk ik: hé, er zit ontwikkeling 
in dat jongetje. En dan geniet ik, 
dat vind ik érg leuk.”

Aanleg
Opa Jaap en vader Jacco typeren 
hun (klein)zoon als een sociale 
en leergierige jongen. Jaap:
”Mathijs is een lieve jongen. 
Leergierig, beetje timide. In het 
voetballen zie ik gelukkig dat dat 
laatste beter gaat. Hij is zeer so-
ciaal, kijkt een beetje de kat uit 
de boom. Ik ben bééretrots op 
hem.” Jacco herkent zich in zijn 
zoon: “Ik zie wel dingen van me-
zelf terug in hem. Zijn houding, 
zijn motoriek vooral. Qua karak-
ter ook, ik ben ook wel in eerste 
instantie wat afwachtend.” 
De natuurlijk aanleg en vaardig-
heden in sport kenmerken de 

Honinghs sowieso. Jaap: “Ook 
Mathijs ziet het spelletje, Jacco 
had van nature meer aanleg. 
Jacco heeft bij mij op school ge-
zeten.  Niet omdat het nou mijn 
zoon is, maar hij was één van de 
meest balvaardige knaapjes die 
ik op school heb gehad. Ik weet 
nog dat hij een jaar of 10 was en 
op woensdagmiddag bij mij en 
een collega langskwam op het 
sportveld. We waren dan aan het 
softballen met hogere klassen en 
hij trok ook een handschoen aan. 

Ik gooide dan net zo hard op hem 
als op die meiden. Die meiden 
zeiden dan: kan het niet wat 
rustiger? Maar voor hem was het 
geen enkel probleem.”

Rollator
Mathijs vindt het leuk dat zijn 
vader zijn trainer is: “Dan gaat 
hij elke wedstrijd mee.” En dan 
is opa Jaap er ook nog bijna elke 
thuiswedstrijd bij. Al is er dan al-
tijd de uitdaging voor opa om op 
zaterdag de aandacht te verdelen 
over alle kleinkinderen. Jacco:
 “Hij gaat ook nog wel eens naar 
de zussen van Mathijs kijken, zij 
zitten op hockey. Laatst had hij 
3 wedstrijden achter elkaar te 
zien. En dan voetbalt de kleine 
van mijn broer nog niet. Ik weet 
niet hoe hij dat dan moet doen.”
Opa Jaap maakt zich daar geen 
zorgen over: “Dan loop ik achter 
een rollator.”

Gerben Polderdijk
 

Afgelopen jaar speelde Jacco nog in het 4e. Inmiddels is hij gestopt.

Heeft
iemand de boom nog 

water gegeven? Ja ik!

Ik ook!

En ik!

En ik!
En ik!

Dat heb nou met een echte spar...
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Onder dak!
Het is weer bijna zover! 
Voor de 41e keer wordt in de 
kerstvakantie het Sportpunt 
Zeeland Jeugdkerstzaalvoetbal-
toernooi gespeeld in de zalen van 
Sportpunt Zeeland.

Ook dit jaar nemen dezelfde 
verenigingen deel. Dat zijn:
Apollo  15 teams
Bevelanders 14 teams
GOES 18 teams
’s-Heer Arendskerke 14 teams
Kloetinge 60 teams
Robur   4 teams
SSV’65 22 teams
Wolfaartsdijk 11 teams

In totaal zijn er 1280 deelne-
mers, die spelen in 157 teams. 
In de vijf dagen, dat het toernooi 
duurt worden er 732 wedstrijden 
gespeeld. De wedstrijden van de 
junioren en de D-pupillen staan 
onder leiding van KNVB-scheids-
rechters; bij de jongere pupillen 
fluiten jeugdleden en leiders van 
de verenigingen de wedstrijden.

Data
De poulewedstrijden worden 
gespeeld op maandag 24 en don-
derdag 27 december. 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 
december worden de plaatsings-
wedstrijden gespeeld.
Traditioneel volgen op 31 decem-
ber, Oudejaarsdag, de finales;
’s morgens spelen de D-pupillen 
en de C-junioren, ’s middags de 
A- en B-junioren.
Iedereen komt dus minimaal op 
twee dagen in actie, sommigen 
zelfs op drie dagen.

Het volledige programma is te 
vinden op www.jeugdkerstzaal-
voetbal.nl.

Finaleplaatsen
De poules zijn ingedeeld op 
sterkte; in poule 1 spelen in 
principe de sterkste teams en in 
poule 4 de wat zwakkere of jon-
gere teams. Dat betekent, dat in 
de poulewedstrijden teams van 
ongeveer gelijke sterkte tegen 
elkaar spelen en dat elk team 
een redelijke kans heeft op een 
finaleplaats. Bij de junioren en 
de D-pupillen plaatsen de poule-
winnaars zich rechtstreeks voor 
de finalepoule op 31 december. 
De finalepoules worden aange-
vuld met de bovenste ploeg(en) 
uit de plaatsingspoule 1, waarin 
de nummers 2 van elke poule 
tegen elkaar uitkomen.

Pupillen
Bij de E-, F- en mini-pupillen 
kennen we geen finalepoule. 

Na de eerste ronde poulewed-
strijden ‘promoveren’ de twee 
hoogstgeplaatste teams van de 
eindrangschikking zo mogelijk 
naar een hogere poule, terwijl de 
twee laagstgeplaatste teams zo 
mogelijk ‘degraderen’ naar een 
lagere poule. Zo proberen we ook 
hier teams van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar te laten 
spelen en voorkomen we, dat de 
spelers weer dezelfde teams als 
in de 1e ronde tegen komen.

Organisatie
De organisatiecommissie bestaat 
uit leden van de deelnemende 
verenigingen; een aantal van 
hen bemensen het secretariaat. 
De verenigingen leveren ook de 
eigen scheidsrechters voor de 
pupillen, de tijdwaarnemers aan 
de klokken en de verzorgers. Er 
zijn dus erg veel vrijwilligers 
betrokken bij dit toernooi, dat 
waarschijnlijk het grootste in de 
provincie is.
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Het toernooi brengt veel kosten 
mee. Gelukkig is onze gastheer 
Sportpunt Zeeland tevens onze 
hoofdsponsor; we zijn daar erg 
blij mee. Verder levert de ge-
meente Goes een flinke bijdrage 
in de vorm van subsidie.
Ook vraagt de organisatiecom-
missie om steun aan het bedrijfs-
leven in de gemeente Goes, in 
Kamperland en ’s-Gravenpolder. 
Bedrijven kunnen één of meer-
dere uren zaalhuur à 40 euro per 
uur sponsoren. De namen van de 
sponsoren komen te staan op een 
lijst in de centrale hal van het 
Sportcentrum en op de website 
www.jeugdkerstzaalvoetbal.
nl, waar ook een link naar de 
websites van de sponsoren 
kan worden aangebracht. Ook 
worden de namen tijdens het 
toernooi regelmatig genoemd 
via de omroepinstallatie in de 
hallen. Bovendien worden ze ver-
meld in de clubbladen en/of op 
de websites van de deelnemende 
verenigingen. 

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

len hun wedstrijden in zaal 4.
- 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 opge-
ruimd achter. Na jullie team 
komen er weer andere teams 
in en die willen niet graag in 
jullie rommel zitten.

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

- Deelnemers aan het toernooi 
kunnen weer tegen een specia-
le 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 
verzorger te hebben op het 
secretariaat; die is er voor be-
handeling 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 binnen komt.

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

- Tijdens de wedstrijden mogen 

spelers, die op dat moment 
niet moeten spelen niet met 
een bal bezig zijn in de hallen; 
dat is gevaarlijk. Ook in de 
centrale hal, in de gangen en in 
de kleedkamers mag niet met 
een bal gespeeld worden. Laat 
die bal dus maar thuis. Wie 
toch loopt te ballen en wordt 
betrapt is de bal (voorlopig) 
kwijt.

- Tijdens het toernooi wordt 
twee keer per dag een verlo-
ting gehouden om de kosten 
te bestrijden. We hopen, dat u 
meedoet als u er bent en loten 
koopt.

- Er zijn weer oliebollen te koop 
in Sportpunt Zeeland.

- 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!

 
Adri de Bruine

we mogen weer in de zaal...

yesyesyesyes
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FRITUURVET INZAMELEN
  Vet voor de club!

Vet ... geld!
Jaren geleden stond er op het 
parkeerterrein van het Wesselo-
park een container voor het inza-
melen van oud papier. Dat heeft 
de vereniging aardig wat geld 
opgeleverd. De gemeente Goes 
heeft sinds enkele jaren voor een 
andere regeling gekozen, maar 
nog steeds levert het oud papier 
geld op.

Vet
Nu staat er weer een container 
op het Wesselopark, maar dan 
voor de inzameling van gebruikt 
frituurvet. Een volle container 
levert de vereniging zo’n 30 euro 

op. Op jaarbasis is dat is leuk 
bedrag voor de penningmeester 
en door gebruikt frituurvet in 
te zamelen laat onze vereniging 
zien hoe duurzaamheid in de 
praktijk werkt. Dus beste ouders: 
bewaar uw gebruikte vet en lever 
het in bij vv Kloetinge.
De vetcontainer vindt u naast de 
voetbalkooi.

Joke Koijmans

Moeder van een lid:
“Ik breng tegenwoordig gebruikt fri-
tuurvet naar de vereniging van mijn 
zoon. Als ik op deze manier de club 
kan steunen, doe ik dat graag!”

Goed voor het milieu
Frituurvet dat in het riool terechtkomt, veroorzaakt verstoppingen en levert 
een grote schadepost op voor gemeenten. Dit kost de samenleving jaarlijks 
miljoenen euro’s. Nu wordt het ingezamelde vet gerecycled tot brandstof voor 
motoren (biodiesel) en draagt zodoende bij aan een beter milieu. 
Als deelnemende club kunnen wij trots zijn op uw bijdrage!



30 | OP DE KORREL - december 2012

DE COLUMN
VAN KEES OKTOBER

Saai
Mijn eerste optreden in oktober was een wedstrijd in het westen van 
Brabant. Gescoord werd er de hele wedstrijd ook niet dus was het 
eigenlijk heel saai.

Leuk
De tweede week van oktober 
mocht ik naar een West-Brabant-
se streekderby. De thuisploeg 
stond onderaan in de vierde 
klas en de bezoekers onderaan 
de middenmoot. Ik moet eer-
lijk zeggen dat ik niet stond te 
trappelen om er heen te gaan. 
Ik word een kieskeurige oude 
bok! Omdat het deze week ook 
de week van de scheidsrechter 
was had ik een extra plastictas 
meegenomen voor alle geschen-
ken. Want ik wist nog dat ik vorig 
jaar in het oosten van Brabant 
was overladen met geschenken. 
Voor de wedstrijd bleef de zak 
leeg maar ik hield nog moed voor 
na de wedstrijd. Op een bepaald 
moment had ik alle geluk van de 
wereld. Een verdediger knalde de 
bal weg maar via de onderkant 
van zijn eigen lat stuitte de bal 
tien centimeter achter de lijn en 
ging zo weer het veld in. Omdat 
ik nog stond uit te blazen op 
de achterlijn zag ik het goed en 
floot direct voor een doelpunt. 
Dit tot grote waardering van 
vriend en vijand want iedereen 
was het er over eens dat hij zat. 
Na het laatste fluitsignaal veel 
lof maar geen cadeaus. Ik infor-
meerde in de bestuurskamer nog 
even of ze wat aan de week van 
de scheidsrechter deden. ”Ja,” 
was hun enthousiaste antwoord, 
“we hebben een poster opgehan-
gen kijkt u maar eens achter u.” 

En inderdaad hij hing er! Toch 
met een super gevoel naar huis 
gereden. 

Keihard
De volgende week was het inha-
len en bekeren en het vreemde 
is dat sinds ik op zondag fluit 
niemand meer belt voor een 
vriendschappelijk potje. Ik hoor 
zelfs al dat er wordt rond verteld 
dat ik ben gestopt omdat ik was 
gedegradeerd. Nu zit dat wel in 
mijn aard maar het is toch echt 
niet gebeurd. Dus ik op de trai-
ning maar eens gebedeld om een 
wedstrijdje. Sommige collega’s 
hadden misschien wel wat en 
ik zou het nog horen. Bij thuis-
komst hoorde ik van mijn vrouw 
dat ik op zaterdag de jongste zou 
fluiten. Maar de dag erna bleek 
een collega die wel populair is 
alsnog een competitieduel te 
hebben gekregen en wilde ik zijn 
vriendschappelijk pot maar al 
te graag overnemen. Zodoende 
kon ik op zaterdagmiddag, na 
’s ochtends eerst de D pupillen 
te hebben gefloten, naar het 
eiland boven ons om een team te 
fluiten die het opnam tegen een 
Zuid-Hollandse ploeg. Vlak voor 
rust was er een dermate harde 
overtreding dat ik besloot een 
verplichtte wissel toe te passen. 
Bovendien heb ik in de rust de 
beide aanvoerders verteld dat 
ik absoluut niet van plan was in 
de tweede helft op deze manier 

door te gaan. De aanvoerder van 
de bezoekers reageerde zeer 
begripvol maar de aanvoeder van 
de thuisclub reageerde erg bot. 
Hij vroeg of ik ook wel eens ge-
voetbald had omdat hij het reuze 
mee vond vallen. Een in mijn 
ogen vervelende reactie maar 
ik dacht laat maar. Overigens 
hadden ze tussen het schoppen 
door allebei twee keer gescoord. 
Na de rust kwamen beide aan-
voerder en trainers naar mij toe. 
Allereerst bood de aanvoerder 
van de thuisclub zijn excuus aan 
voor zijn niet zo leuke reactie. 
Verder gaven ze mij de garantie 
dat er niets meer zou gaan ge-
beuren en dat was gelukkig ook 
zo. Een aantal toeschouwers zei 
na de wedstrijd dat ze de tweede 
helft maar saai vonden en dat de 
eerste om te kijken veel leuker 
was maar dat was ik toch echt 
niet mee eens.

Soap
Het laatste weekend van oktober 
mocht ik weer eens de tunnel 
door naar het mooie Zeeuws-
Vlaamse land. De wedstrijd 
was op papier lastig. Twee 
ploegen uit dezelfde streek 
beiden bovenin meedraaiend. De 
ontvangst bij de thuisclub was 
aller hartelijkst want de voorzit-
ter stond mij al op te wachten 
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bij de poort. Ik zag wel dat ze 
een prachtig hoofdveld hadden 
maar toen ik nog eens goed keek 
zag ik tot mijn schrik dat er toch 
iets wezenlijks ontbrak te weten 
doelen! De voorzitter hielp mij 
snel uit de droom. Het hoofdveld 
mocht nog niet bespeeld worden 
dus moesten we op veld twee. 
Toen ik daar even ging kijken 
sloeg de schrik me toch wel om 
het hart. Een zwaar kleiveld met 
een lullig lintje er rond was mijn 
deel. Toch begon de wedstrijd 
lekker maar later werden de 
messen geslepen en moest ik 
naar de borstzak voor één van de 
gasten die wel erg wild doorging. 
In de tweede helft werden de 
bezoekers volledig overlopen en 
scoorde de thuisclub nog drie 
keer. De irritaties namen in de 
tweede helft duidelijk toe en ik 
moest toch nog drie kaarten voor 
de dag toveren. Vooral bij de 
gasten liepen de gemoederen af 
en toe flink op. Ik vond het dan 
ook heel prettig dat de aanvoe-
der van dit team na de wedstrijd 
zei dat ik het heel goed kort had 
gehouden.

NOVEMBER

Modder
De weergoden deden er de eerste 
week van november alles aan om 
te zorgen dat mijn wedstrijd niet 
doorging maar ze slaagden niet 
in hun opzet. Toen ik om 12.15 
uur van huis vertrok spoelde ik 
bijna van de weg. Maar in de 
buurt van de thuisclub in mid-
den Brabant aangekomen was 
het zelfs nog droog. Schijnbaar 
nam ik de neerslag mee want 
toen ik stopte voor het sportpark 
plensde het enorm. De consul 
kwam dan ook al direct op mij 

af om te zeggen dat ik toch eerst 
maar eens over het veld moest 
lopen. Tot mijn stomme verba-
zing waren ze gewoon een wed-
strijd op het veld aan het spelen. 
Dus kon ik er op dat moment ook 
niet over lopen om het te keuren. 
Volgens de consul kon ik maar 
één ding doen en dat was aflas-
sen. Ik had op de buienradar ge-
zien dat het vanaf het begin van 
de wedstrijd droog zou worden. 
Het sopte behoorlijk en in de 
beide zestien meter gebieden en 
op het middenveld stonden wat 
plasjes. Toch rolde de bal prima 
en de spelers en trainers van 

beide ploegen wilden graag deze 
onvervalste derby voetballen. 
Dus besloot ik de wedstrijd door 
te laten gaan. De consul was 
overigens woest en zei dat het 
hele veld eraan zou gaan! Inmid-
dels was het al bijna droog maar 
ik was toch wel gespannen of 
het goed af zou lopen. Overigens 
maakten beide ploegen er een 
stevige maar heerlijke wedstrijd 
van. Inmiddels was de zon gaan 
schijnen zodat het soppen geluk-
kig wat afnam. Het veld werd er 
echter niet minder zwaar door. 
Ook in de tweede helft bleef het 
leuk maar stevig. Ik moest dan 
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ook vier gele kaarten uitdelen en 
dat hadden er ook nog wel een 
paar meer kunnen zijn. Maar ik 
wilde toch wel rekening houden 
met het feit dat het veld glad 
was en niet gestrooid. Na mijn 
laatste fluitsignaal was iedereen 
eigenlijk wel tevreden behalve 
de consul dan. Het veld leek ook 
inderdaad wel op een maanland-
schap waar een kudde olifanten 
overheen was gegaan.

Gepromoveerd
De week erop kreeg ik op vrij-
dagmorgen een verassing op 
mijn voice-mail te horen. Ik 
mocht mijn rentree in de tweede 
klasse maken! Ik mocht naar een 
Zeeuws-Vlaamse tweede klas-
ser die het opnam tegen een 
ploeg uit Brabant. Het bleek al 
snel dat het een lekkere wed-
strijd werd om te fluiten. Over 
de hele wedstrijd had ik wel vijf 
gele kaarten maar het was nooit 
vervelend. Toen een speler van 
de thuisclub tijdens een aanval 
van de bezoekers een behoorlijke 
schop uitdeelde liet ik verder 
spelen, omdat er voordeel was, 
maar riep ik wel: “Jij hebt geel!” 
Vlug zijn nummer op mijn hand 
geschreven en toen even later de 
bal over de achterlijn ging riep ik 
de gelukkige bij mij en gaf hem 
alsnog een kaart. Wat een kick 
moment want in het begin van 
het seizoen durfde ik na enige 
tijd geen kaart meer te geven. 

Toch had ik ook nog wel een 
vervelend moment want na een 
minuut of twintig ging plotseling 
het licht uit en zag ik sterretjes 
op klaarlichte dag. Een speler 
maakte een sliding en raakte 
de bal vol met de punt van zijn 
schoen. De bal werd toen een 
soort projectiel en kwam van 
ongeveer vijf meter afstand vol 
op mijn toch al niet zo kleine 
kokker. Schijnbaar kon de bal 
niet voller op iemand zijn gezicht 
komen want ook mijn bovenlip 
werd vol geraakt. Het is dan al-
tijd aandoenlijk hoe bezorgd ie-
dereen is. In eerste instantie had 
ik erg weinig beeld en moest er 
een wonderspons aan te pas ko-
men om mij weer wat helderder 
te krijgen. De verzorger beurde 
mij wel direct op want hij zei 
“Het bloedt ook dus misschien 
is je neus wel gebroken!” Ik had 
het gevoel dat zowel mijn neus 
als bovenlip twee keer zo groot 
waren als anders en volgens de 
leider van de thuisploeg klopte 
dat ook wel. Hij noemde mij dan 
ook spontaan Lippi! Gelukkig 
was ik nog wel zo helder om de 
twee doelpunten van de thuis-
club te noteren. In de rust maar 
een paracetamol genomen en die 
deed wonderen. Overigens niet 
voor de zwelling want die bleef 
nadrukkelijk aanwezig. Wat ik 
wel vreemd vond was het feit dat 
er een rapporteur op de tribune 
zat terwijl ik hier toch boven 

mijn niveau aan het acteren was. 
Hopelijk heb ik me toch laten 
zien! En met zo’n grote neus en 
lip kan dat bijna niet anders. 

Topper
De volgende zondag had ik een 
echte topper te fluiten. De num-
mer één en drie van de West-
Brabantse derde klas namen het 
tegen elkaar op. Overigens was 
er in de warming-up nog wel 
iets bijzonders want ik kon zo 
vlug de trainer van de thuisclub 
niet vinden om hem de hand te 
schudden. De leider verwees mij 
naar een man in een scootmobiel 
maar ik dacht dat het een geintje 
was. Dit bleek echter niet zo te 
zijn. De trainer was door een 
operatie tijdelijk gekluisterd 
aan een rolstoel. Dat had ik in 
ieder geval in 17 jaar fluiten nog 
nooit meegemaakt. In de eerste 
minuten heb ik het maar direct 
kort gehouden want het begon 
inderdaad stevig. Er ontspon 
zich een heerlijke wedstrijd met 
kansen over en weer. Gescoord 
werd er de hele wedstrijd niet 
maar dat was dan ook het enige 
wat ontbrak.

Beker
De laatste zondag van de maand 
was ik erg populair bij de 
voetbalbond. Terwijl er maar 
een paar wedstrijden op zondag 
waren had ik er twee van. Dus 
maar eens even gebeld waar 
men mij naar toe wilde hebben. 
De keus viel op een bekerduel 
tussen twee ploegen die vele 
jaren geleden ook tegen elkaar 
speelden maar dan in het betaald 
voetbal. In de bestuurskamer 
was helaas voor de wedstrijd 
niets te merken van enige allure 
want men liet mij redelijk aan 
mijn lot over. Maar goed daar 
raak je op een gegeven moment 
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ook wel aan gewend. De thuis-
ploeg is inmiddels eerste klasser 
in het amateurvoetbal maar de 
bezoekers spelen in de vijfde 
klasse. Die hebben overigens nog 
een hondstrouwe supporters-
groep vanuit het betaald voetbal 
die naar alle wedstrijden mee-
reist en een berg spandoeken en 
dergelijke ophangt. Het leek net 
echt toen we het veld opkwamen. 
De thuisploeg nam al na drie mi-
nuten de leiding. Maar je merkte 
dat de bezoekers zich hier niet 

voetstoots bij neer gingen leg-
gen en na een half uur maakten 
ze prompt gelijk. Daarna werd 
het gewoon een echte wedstrijd 
met nauwelijks krachtsverschil. 
Het werd ook wat feller en bij de 
eerste beste flinke overtreding 
maar direct geel getrokken. Dat 
bleek achteraf mijn redding 
want het was meteen de laatste. 
De vijfde klasser hield overi-
gens stand tot een minuut of 
tien voor tijd. Helaas maakten 
ze toen een overtreding in het 

strafschop gebied en moest ik 
naar de stip wijzen wat ik dan 
ook deed. Kort erna frommelden 
ze er nog een derde goal in en 
leek de wedstrijd gespeeld. Niets 
was echter minder waar want 
de vijfde klasser maakte na een 
verkeerde terugspeelbal ook 
nog een tweede goal en zo werd 
het nog behoorlijk spannend. 
Na afloop bleek overigens dat ik 
toch wel heel veel vertrouwen 
uitstraal want de leider van de 
thuisclub zei dat ik het allemaal 
maar in moest vullen en dat het 
wel goed zou komen. Hij ging 
lekker een biertje drinken zo zei 
hij. Zo liet hij mij en de leider 
van de tegenstander verbijsterd 
achter. Samen toen maar het 
formulier ingevuld en net toen 
we het verzonden hadden kwam 
hij terug met de vraag of hij al-
les nog even mocht zien. Ik ben 
toen samen met de leider van de 
bezoekers glimlachend weggelo-
pen met de mededeling dat hij er 
dan maar bij had moeten blijven! 
Op naar alweer de laatste maand 
van het jaar.

Kees

Sylvion Uranie van VC Vlissingen belaagt de keeper in het bekerduel tussen VC Vlissingen 
en RBC (Bron website Vlissingen, foto Paul ten Hacken)

Twee vrijwilligers
gevraagd
Om bij de thuiswedstrijden van het eerste
Het Trefpunt te bemensen.
Zoals u ziet kan het heel ontspannend zijn.

Inlichtingen bij Erica in de kantine.



34 | OP DE KORREL - december 2012

➔ vervangend vervoer

➔ Eigen sleepdienst

➔ FOCWA eurogarant

Onze speciale diensten
➔

Amundsenweg 8  -  4462 GP  Goes 
T 0113 270 810  -  F 0113 270 799 
www.asngroep.nl  

Ervaar onze service zelf!
➔

Eric Govers
bedrijfsleider

EUROGARANTBEDRIJF g
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e
p

Autoschade Service

Audabox nr. 851139

i j z e r s t e r k  i n  s c h a d e w e r k
Quick Repair®

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

  Autoschade Service Van der Endt Goes
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Aan de ene kant is het te begrij-
pen; vooral de jeugdleden werd 
gevraagd bij familie, kennissen 
en buren langs te gaan met de 
vraag of ze wilden sponsoren. En 
dat was niet de enige keer dat 
ze langs kwamen. De Grote Club 
Actie is nog maar nauwelijks 
achter de rug, terwijl in diezelfde 
periode via de scholen ook de 
actie voor Jantje Beton werd 
gehouden. En in april krijgen de 
leden weer de boekjes met loten 
en kunnen ze proberen die weer 

aan de man te brengen. Het is 
dus niet zo, dat de club het geld 
van de sponsorloop niet meer 

nodig zou hebben, maar je kunt 
niet aan de gang blijven.

Aan de andere kant blijft het 
jammer, dat we het jaar nu niet 
als vereniging samen beginnen. 
Bij de Snertloop zag je mini-
pupillen en veteranen en alles 
wat daartussen zit samen lopen. 
Het was een verenigingsgebeu-
ren en als zodanig vind ik het erg 
belangrijk. 
Je zou de Snertloop in de toe-
komst kunnen houden, zonder 
dat het een sponsorloop is. 
Gewoon een leuk clubgebeuren 
met snert en chocolademelk voor 
iedereen, die meeloopt. Dat is 
ook makkelijker te organiseren.

Een idee voor de Evenementen-
commissie?

Adri de Bruine

Jong en oud, alles liep samen. 

Een van de eerste snertlopen uit 1968 met 
Kees Bastiaanse, Hans Verstraten en Wim 
Steenbergen.

Traditie
Er wordt dit seizoen gebroken met een jarenlange traditie. Er wordt 
geen Snertloop gehouden en dat is jammer.

Uit de bestuurskamer
• Twee bestuursleden hebben het bestuurderscongres van de 

KNVB bezocht.
• Op 5 januari 2013 zal de nieuwjaarsreceptie worden gehou-

den, de uitnodiging hiervoor is verderop in dit blad opgeno-
men.

• In het 1e kwartaal van 2013 zal er voor een aantal mensen 
een AED cursus worden gegeven.

• Er is toestemming van de belastingdienst om het sponsorhome 
en de tribune over te dragen aan de SWWK.

snert en chocolademmelk
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Dag 1
Ronald en Bas reisden per trein 
af naar Amsterdam CS, waar 
de toch nog altijd nuchtere Bas 
vergat uit te checken. Dit was 
niet bepaald slim met een week-
endvrijabonnement, nu kostte 
de reis toch nog € 10 saldo (wat 
inmiddels is teruggestort door 
NS op de rekening van Bas).
De twee mannen van het eerste 
van Kloetinge Krijger Koerier 
begroetten na het inchecken op 
de ferryterminal in IJmuiden De stadioningang met de alom bekende slogan.

Reisschema voetbalreis 3 t/m 6 november
Deelnemers: Ronald Krijger, Yannick Sohilait, Joost Deurloo, Serge Quinten
en Bas Dubbelman
Dag 1 15:00 - 16:45 Inchecken 
 17:30 Schip vertrekt vanuit IJmuiden
Dag 2: 09:00 Aankomst in Engeland (Engelse tijd)
 09:45 Bussen vertrekken vanaf de terminal naar Liverpool voor de
  wedstrijd, daarna met de bus weer terug naar Newcastle
Dag 3: ‘s morgens Vrije besteding
 14:45 - 15:45 Vertrek per bus vanaf station Newcastle
 17:00 Afvaart Newcastle
Dag 4: 09:00 Aankomst IJmuiden

Klusdurpers genieten van sfeer op Anfield Road
Uitzicht vanuit het bezoekers vak op het veld, waar de Nederlandse keeper Tim Krul zijn warming-up doet.
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Mooi plaatje van een vuurtoren bij het binnenvaren van Newcastle

De tribunes op Anfield zaten overvol… 
Keeper Tim Krul kijkt toe hoe zijn ploeg in de eerste helft Liverpool van scoren weet af te houden.

Yannick, Joost en Serge, die met 
de auto van laatstgenoemde naar 
IJmuiden afreisden. Vermoede-
lijk hadden de drie mannen de 
ruimte nodig, waardoor Ronald 
en Bas niet mee konden rijden. 
Al snel werd het idee geopperd 
om Ronald dan maar overboord 
te gooien, zodat op de terugreis 
komende dinsdag genoeg ruimte 
in de auto zou zijn voor Bas. He-
laas bleek het niet te verwezen-
lijken de sympathieke Klusdurper 

in het water te krijgen, per slot 
van rekening moeten de kran-
ten ook nog verdeeld worden in 
Goes.
Al snel bleken de hutten aan 
boord hetzelfde als op de reis 
een jaar geleden wat wil zeggen 
dat Bas weer in het bovenste sta-
pelbed mocht plaatsnemen. Iets 
wat hem overigens de volgende 
morgen bijna duur kwam te staan 
toen hij nog enigszins duf van de 
avond ervoor via het bed van Ro-

nald met een behoorlijke klap uit 
bed stapte. De avond wordt door 
Ronald en Bas overigens gevolgd 
door een redelijk lange nachtrust 
omdat beide mannen al vroeg op 
waren die dag in verband met 
hun werk. Wat de andere man-
nen uitgespookt hebben na een 
aantal gezamenlijke drankjes 
mag Joost weten, al vertelde hij 
er een dag later niets over. Al 
viel wel op dat Yannick in de bus 
naar Liverpool wel erg nadrukke-
lijk in slaap viel…

Dag 2
Na een uurtje of 16 aan boord 
vertoefd te hebben was het 
vandaag eindelijk tijd om van 
Newcastle naar Liverpool af te 
reizen. Voor Serge de eerste keer 
dat hij als Newcastle supporter 
een dergelijke reis onderneemt, 
de andere mannen waren vorig 
jaar al bij Manchester United-
Newcastle United geweest (1-1). 
De altijd rustige verdediger van 
Kloetinge bleek zeker geen, dus 
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hij mag volgende keer zeker weer 
mee. Voor Bas stond de uitslag 
van vanmiddag al vast, want ie-
dere keer als hij een wedstrijd in 
het buitenland bezoekt staat er 
steevast 1-1 op het scorebord na 
90 minuten. Zoals gezegd vorig 
jaar in Manchester maar ook bij 
eerdere bezoekjes aan Turijn en 
Bordeaux was dit de eindstand.
Na een voorspoedige busreis 
van een uurtje of vier naar de 
stad van The Beatles, kwamen 
de mannen behoorlijk melig aan 
in de buurt van het stadion aan 
Anfield Road, waar opviel dat 
de armoede van de woonwijk 
rondom het stadion wel in erg 
schril contrast staat met het mil-
joenenbedrijf van Liverpool FC. 
We liepen een grote ronde om 
het stadion, waarbij Joost
nog wat stilletjes leek te zijn. 
Wellicht was hij onder de indruk 
van de historische plek waar 
hij zich bevond want hier heb-
ben toch heel wat memorabele 
wedstrijden plaatsgevonden. Er 
werd dus heel wat rondgekeken 
en foto’s gemaakt en toch gingen 
we ruim voor de wedstrijd het 
bezoekersvak in, waarbij opviel 
dat Bas hier wel werd gefouil-
leerd, iets wat hem bij bezoekjes 

aan de Kuip zelden overkomt. 
Wellicht zijn de Engelse stewards 
zulke nette supporters niet 
gewend?

De wedstrijd
Een fanatiek aan de wedstrijd 
begonnen Liverpool kan geen 
bres slaan in de hechte defensie 
van Newcastle.
Nog voor rust weet de Fransman 
Johan Cabaye wel te scoren: 1-0 
voor Newcastle. De enige bij 
Liverpool die echt voor dreiging 
zorgt, is Luis Suarez. De Urugu-
ayaan brengt de gelijkmaker en 
eindstand op de borden, als hij 
een hoge bal op zijn schouder 
(!) aanneemt en in één beweging 
doelman Krul passeert en de bal 
in een leeg doel kan schuiven. In 
het laatste kwartier enkele goede 
reddingen van Tim Krul en een 
rode kaart voor de Argentijn Co-
loccini van Newcastle, uiteraard 
na een overtreding op Suarez.
Hoewel de wedstrijd niet hoog-
staand was, hebben we zeker 
genoten van de sfeer op Anfield. 
Uiteraard ontbrak vlak voor het 
begin van de wedstrijd het You’ 
ll Never Walk Alone niet, iets wat 
toch altijd voor een dikke laag 
kippenvel zorgt. Wat verder op-

viel was dat Ronald ook hier zeer 
fanatiek aan het coachen was 
en zich bovenal zeer irriteerde 
aan Suarez, waar we hem toch 
niet op konden betrappen toen 
de heruitvinder van de Schwalbe 
nog voor Ajax speelde.

De terugreis begon helaas wat 
later dan gepland omdat Ronald 
en Bas de bus in eerste instantie 
niet meer konden vinden. Geluk-
kig lukte dat uiteindelijk en moe 
maar voldaan vielen de mannen 
in slaap, na uiteraard eerst de 
wedstrijd nabesproken te heb-
ben met de medepassagiers.
Zondagavond laat arriveerden 
we bij het hotel in Newcastle en 
nog enigszins slaperig checkten 
we in. Yannick, Joost en Serge 
brachten een gedeelte van de 
nacht door in de lounge van 
het hotel, waar naar wij begre-
pen enkele mooie dames voor 
flink wat opschudding zorgden. 
Ronald en Bas kregen dit alles 
niet mee, want toen Match of 
the Day op TV voorbij was begon 
voor hen de voorbereiding op de 
volgende dag.

Dag 3
Uiteraard begon ook de dag na 
de wedstrijd met een heerlijk 
Engels ontbijt dat de gehele reis 
al zeer in de smaak viel bij Bas. 
Gelukkig voor Ronald waren er 
naast witte bonnen in tomaten-
saus ook gewoon croissantjes  en 
broodjes, dus er kon ook door 
hem goed gegeten worden.
‘s Middags gingen we naar het 
centrum van Newcastle maar 
uiteraard niet voordat we het 
stadion van Newcastle United, 
weliswaar aan de buitenkant, 
geïnspecteerd hadden. Ook de 
ernaast gelegen voetbalpub 
bleek zeker een bezoekje waard 
en hier nuttigden we een lek-
kere warme drank. In de fanshop 

Yannick, Joost en Serge lopen langs het stadion van Newcastle, de Sports Direct Arena 
oftewel St. James’ Park.
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kochten we de nodige shirts en 
accessoires, zodat we bij een 
eventuele volgende keer weer 
goed aangekleed voor de dag 
kunnen komen. 

’s Avonds is het helaas weer 
tijd om terug naar Nederland te 
gaan maar we hebben een zeer 
geslaagd lang weekend gehad 
en ook op de terugreis was het 
goed toeven op de ferry. Beslo-
ten wordt dat Ronald en Bas mee 
terug kunnen rijden de volgende 
dag en dus niet met de trein te-
rug hoeven te reizen. Dit is maar 
goed ook want de opmerking van 
Bas dat Ronald niet spoort blijkt 
niet uit de lucht gegrepen. De 
mannen dronken er nog een paar 
en Joost kwam ook helemaal los 
evenals Yannick, die ons enkele 
goocheltrucs leerde.

Dag 4
Op de dinsdag kwamen we weer 
aan in Nederland en reden we zo-
als gezegd met zijn vijven terug 
naar Zeeland. Het was een zeer 
gezellig weekend en we hebben 
zeker genoten van wat in Enge-
land te bekijken en te doen was! 

Bas Dubbelman

goocheltrucs leerde.

Ronald kijkt vanaf het dek of hij Kloetinge 
al ziet liggen in de verte

Betaald voetbal
Topklassevoetbal in Zeeland
Tijdens de sponsorbijeenkomst van JVOZ liet de voorzitter van deze 
club weten een onderzoek te willen starten naar de mogelijkheden 
van betaald voetbal / topklassevoetbal in Zeeland. Later werd dit door 
Dolf Roks in een programma van Omroep Zeeland bevestigd.

Een goed idee om dit eens te 
onderzoeken, zodat duidelijkheid 
kan ontstaan over bv. financiën, 
accommodatie, sponsoring, me-
dewerking verenigingen e.a. Wel 
belangrijk is dat deskundigheid 
op het gebied wordt aangetrok-
ken.

Trek nu uit dit artikel niet de 
conclusie, dat ik voor of tegen 
de JVOZ ben. Tot op heden doet 
de vereniging het qua prestaties 
keurig. Echter, ik ben naar één 
vraag zeer benieuwd, namelijk 
“Wat zijn de consequenties 
voor de Zeeuwse voetbalclubs?” 
Aanleiding tot deze vraag is, dat 
ik de indruk heb, dat de Roo-
sendaalse voetbalverenigingen 
(Roosendaal, Alliance en BSC) op 
jeugdgebied beter presteren na 

het wegvallen van RBC. “Lo-
gisch,” zult u zeggen,”er zijn spe-
lers van RBC bijgekomen.”Mijn 
vraag is wat dit betekent voor de 
spelers die niet van RBC terug-
kwamen. Ontwikkelen zij zich 
beter door het hogere niveau? 
Kortom de vraag: Waarom speelt 
geen enkele Zeeuwse club op 
landelijk niveau in de jeugd?
Deze vraag is wellicht moeilijk te 
beantwoorden, maar bij het spe-
len op een hoger niveau met één 
Zeeuwse club zal dit ook gevol-
gen hebben op seniorenniveau.
Een niet eenvoudig onderzoek, 
maar ik wens de JVOZ veel succes 
bij de uitvoering.

JvdW

Dolf Roks aan tafel bij Zeeuwse zaken (Bron Omroep Zeeland
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Joost Folmer 
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 Lindenbergh 23 05 37

SENIOREN
2e  T Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Peter Blomaard 31 25 62
  Richard de Jonge 06 52 07 53 98
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  Jurgen van Cutsem 06 5 1 57 59 23
  Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
  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 Mark Lubbers 06 30 40 76 42
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, A3, C4, C5 Wim Steenbergen 22 18 35
B1, B2, B3,  Jan Zandee 21 19 99
C1, C2, C3 
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 Willy Lund 06 21 66 00 71  
 L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
A2 T John Hofs 06 38 74 37 39
A3 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Rogier Veenstra 06 24 69 68 25
 L Thijs van der Knaap 06 10 34 72 00
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
B2 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mart-Jan Goud 06 15 03 61 01
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46
 L Erik Willemse  06 25 38 01 09
B3 T Mohammed El Mecanqui 06 33 62 80 32
 L Theo Schepens 25 13 22
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85  
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Kai Walraven 06 83 25 87 17
 T Serge Ouinten 21 27 77
 T Gerard Murre 21 19 33
 T Karel Voorbach 25 10 67
C3 T Peter Korstanje 25 02 13

 T Marijn Corstanje 56 71 70
C4 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 L John Koster 25 29 88
C5 T Marijn Nijsse 06 27 37 80 21
 T Nick Peursum  06 55 80 69 98
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 73 06 58
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Carlos de Jonge 58 21 70
D3 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel
D4 T Danny Hijdra 38 39 30
D5 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 22 29 92
 L Harry van Waveren 06 14 43 53 25
D6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
D7 T Rien Menheere 23 16 85
MD1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
  Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E2 T Evert de Gijsel 21 96 29
 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
E3 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Eric Houtepen 21 37 39
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45
E6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37
 T Eric Hoondert 25 10 92
E7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38
E8 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
E9 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48
F1 T Jan Bouman 06 13 17 40 35
 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
F2 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Cor van Gogh 25 14 33
F3 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
 T Remco van der Kuijl 06 23 93 59 08
F4 T Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F5 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 21 52 45
F6 T Jeffrey van de Velde 22 99 99
 T Abko Nijsse 27 58 40
F7 T Wijnant Snoek 21 86 93
 T Sander van Rooijen 23 30 42
F8 T Kornelis Kamerling 06 53 54 71 20
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Peter Bot 06 20 43 82 41

F9 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

MINISTARS
Mini1 T Markees Zuidweg 06 50 99 69 46
 T Marcel Kole 06 51 14 39 66
Mini2 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Theo Bickelmeijer 21 36 81
Mini3 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
Mini4 T Richard Pijpelink 06 14 36 34 76
 T Robin Scholten 06 41 67 20 35

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 7 2 03

OVERI GE NAMEN

Webteam webmaster@vvkloetinge.nl
Bert Schonewille
Martin Robesin
Patricia van Gastel
Antoine van Goethem
Arie van Bochove
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 06 23 30 26 66
tvermeulen@zeelandnet.nl
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 21 47 77
Jaap Vis 23 06 26
Archief
Joop Quinten 22 31 39
Beheerder sponsorhome
Denice Dekker 21 45 76
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Consul
Jan van de Plasse 21 23 91
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 23 06 26
Scheidsrechterscoördinator
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker
Adri de Graaf

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




