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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 26 4481 CP Kloetinge 21 66 58
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
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 Arjan van Schaik Brahmslaan 3 4462 JR Goes 250057
A, B en C junioren avsld@zeelandnet.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
E-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 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 38 39 30
 sportkleding@zeelandnet.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Terrein Wesselopark
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Van de redactie          Hé scheids! 
Het was vaak een probleem om op zaterdagmorgen voldoende scheidsrech-
ters te vinden voor de jeugdwedstrijden. Regelmatig kwam deze taak op het 
bordje van de trainer/leider van het thuisspelende team. Daarnaast was en is  
er gelukkig een aantal vrijwilligers, die regelmatig  één of twee wedstrijden  
fluit. En er zijn ook een paar ouders waarop een beroep gedaan  kan worden. 

IN
HOUD

I N H O U D

Maar wat me het meeste plezier 
doet is, dat we een groep van 14 
junioren hebben, die regelmatig 
een pupillenwedstrijd fluit. In 
eerste instantie doen ze dat in 
het kader van de maatschap-
pelijk stage die ze voor school 
moeten doen. En nu blijkt, dat 
ze het ook nog eens leuk vinden. 
Daarbij snijdt het mes aan twee 
kanten; er zijn op zaterdagmor-
gen voldoende scheidsrechters 
en deze jongens verdiepen zich 
ook in de spelregels. Bovendien 
ervaren ze wat het is om scheids-
rechter te zijn. Dat zijn positieve 

zaken!
Hoewel, het is niet altijd even 
leuk om scheidsrechter te zijn. 
Ze krijgen ook te maken met 
leiders en publiek en die nemen 
vaak geen blad voor de mond. 
En denk nu niet, dat het vooral 
leiders en publiek van de be-
zoekende verenigingen zijn die 
(vaak onterecht) kritiek hebben 
op de scheidsrechter. Ook leiders 
van Kloetinge-teams kunnen er 
soms wat van. Wat te denken van 
een leider van een bezoekend 
team, die gedurende een groot 
deel van de wedstrijd  luid en 

De 13 jarige Steijn de Bruine in actie als scheidsrechter
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duidelijk had aangegeven het 
niet eens te zijn met de beslis-
singen van de scheidsrechter. Na 
afloop  zei hij: “Scheids, je hebt 
je prima staande gehouden!” 
Hij had eraan toe kunnen voe-
gen: “Ondanks dat ik regelmatig 
geprobeerd heb je onderuit te 
halen.”  Gelukkig trekken de 
jongens zich hier weinig van aan, 
maar toch is het verre van leuk. 
En uiteraard zullen ze ook wel 
eens een foutje maken, maar dat 
doen ervaren scheidsrechters 
ook. Denk maar aan de scheids 
die we hadden in de wedstrijd 
tegen Achilles Veen of aan de 
ster, die de wedstrijd tegen Co-
lombia floot. Deze stuurde Lens 
terecht weg, maar hij had zeker 
ook 3 Colombianen eerder naar 
de kleedkamer moeten sturen.

De jonge scheidsrechters wor-
den begeleid en ondersteund 
door Wim Steenbergen en Joost 
Griep. Zij zijn aanwezig als de 

jongens fluiten en bespreken de 
wedstrijd na afloop. Dat gebeurt  
op een positieve manier met 
opbouwende kritiek. En soms is 
het best genieten zoals toen één 
van de jongelui het publiek voor 
een pupillenwedstrijd achter de 
omheining zette. Prima, publiek 
hoort niet op het veld, maar ach-
ter de omheining.

Nogmaals, ik ben erg blij met 
deze jonge scheidsrechters!

In het laatste nummer van dit 
jaar vindt u verder  een nieuwe 
rubriek ‘Sterke verhalen’ en  
informatie over de activiteiten 
rondom de feestdagen, zoals de 
bijeenkomst voor de vrijwilli-
gers, het Jeugdkerstzaalvoetbal-
toernooi, de nieuwjaars trim-
loop, de MTB- en wandeltocht, 
de nieuwjaarsreceptie en de 
filmdag. 

U ziet, er is volop te doen.

Namens de redactie en de 

clubbladploeg wensen we 

u allen goede feestdagen 

en een in alle opzichten 

gezond, gelukkig en voor-

spoedig 2014 toe. 

Adri de Bruine 
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Van de Voorzitter
Het seizoen 2013/2014 is zo ongeveer op de helft. Nog enkele wedstrijden en 
dan hebben we de winterstop. Als we kijken naar de ranglijsten dan moeten we 
constateren dat enkele teams de punten nog hard nodig hebben. Gelukkig komt er 
ook nog een 2e helft  van de competitie. Er zijn dus nog mogelijkheden genoeg om 
punten te verzamelen.

We lopen zo langzamerhand ook 
naar het eind van 2013. Een tijd 
om even achterom te kijken. Als 
ik dat verenigingsbreed doe dan 
kunnen we constateren dat we 
ook in 2013 met z’n allen niet 
stil hebben gezeten. Het cashless 
betalen is ingevoerd. Aan onder-
houd is gedaan wat we konden 
doen. Het 2e veld is voorzien van 
een nieuwe kunstgrasmat. Als 
bestuur proberen we de besluit-
vorming beter te laten verlopen. 
Het hoofdveld is, met hulp van 
sponsoren, voorzien van een 
camera zodat de beelden van 
de wedstrijden opgenomen en 
geanalyseerd kunnen worden. 
Als bestuur gaan we ook plan-
nen ontwikkelen met betrekking 
tot de accommodatie onder de 
tribune. Dat zal niet vandaag 
of morgen uitgevoerd kunnen 
worden, maar plannen moet je 
hebben anders doe je niets.

In onze Algemene Ledenvergade-
ring heb ik al melding gemaakt 
van het feit dat we sinds en-
kele maanden werken met een 
Dagelijks Bestuur, bestaande uit 
de voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester. Het DB is door het 
Algemeen Bestuur gemachtigd 
om bepaalde zaken uit te voeren. 
Doel is om de besluitvorming  
sneller te laten plaatsvinden, de 
vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur in tijd te bekorten  en 
zo nodig  de voorstellen voor het 
AB voor te bereiden. De beslui-

ten  van het DB worden informa-
tief voorgelegd aan het AB. Dit 
laatste doen we om er voor te 
zorgen dat het AB op de hoogte 
blijft van datgene wat zich in de 
vereniging afspeelt.

Uit de in de ALV ter goedkeuring 
voorgelegde rekening 2012/2013 
blijkt dat we financieel vooruit 
gaan. We zijn er nog niet maar de 
opwaartse lijn hebben we denk 
ik te pakken. 
Het vrijwilligersbeleid moet nu 
handen en voeten krijgen. Zo 
ongeveer in het 1e kwartaal 2014 
organiseren we een vrijwilligers-
avond  met nog een paar onder-
werpen. U hoort daar nog van.

Ik wijs u nog op de slogan: 
‘Zonder respect geen voetbal’. In 
de afgelopen weken heb ik zelf 
meegemaakt dat dit blijkbaar 
niet van toepassing is op alle 
verenigingen c.q. elftallen. Een 
toeschouwer van een bezoekend 
elftal die op het veld komt, een 
leider die door het lint gaat. Dit 
heeft toch niets met voetbal te 
maken. Voetbal waarvan je zo 
kunt genieten als je op zater-
dagmorgen op het Wesselopark 
komt. Jongens en meiden die 
een leuke partij voetballen. En 
natuurlijk, we willen allemaal 
winnen maar dan wel op een 
sportieve manier.

We gaan richting Kerst en Oud en 
Nieuw.
Ik hoop u te ontmoeten op onze 
nieuwjaarsreceptie .
Goede Kerstdagen toegewenst  
en een voorspoedig 2014.

Met sportieve groeten.
Rinus Dieleman,
Voorzitter.

Kassa!
Ze waren de bekende en 
vertrouwde gezichten achter 
de kassa bij de entree van ons 
sportpark, Jan van Gastel en 
Kees Faasse. Beiden zijn on-
langs om persoonlijke redenen 
gestopt met dit werk. Op deze 
plaats willen we hen namens 
de hele vereniging bedanken 
voor de vele jaren trouwe 
dienst.

Jan en Kees, bedankt!
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Cashless betalen slaat aan
Medio augustus is in samenwerking met de Rabobank Oosterschelde het cashless betalen binnen onze 
verenging geïntroduceerd. Inmiddels zijn er ruim 600 passen en polsbandjes uitgegeven en nog steeds 
worden nieuwe aanvragen ontvangen. 

Succes
De houders van de passen en 
polsbandjes hebben inmiddels 
het gemak van cashless betalen 
in het clubhuis ontdekt. Er wordt 
volop gebruik van gemaakt. Er 
mag worden gesproken van een 
succes. 

Vragen
In een enkel geval levert het 
gebruik van pas of polsband pro-
blemen op. Inmiddels zijn mel-
dingen ontvangen van passen die 
niet automatisch opladen. Verder 
zijn er vragen gesteld over het 
koppelen of ontkoppelen van 
meerdere passen en het aanpas-
sen van eerdere instellingen. 

Klantenservice
Voor de antwoorden op veel 
vragen of het oplossen van 
problemen is de nodige infor-
matie te vinden op www.cash-
lessbetalen.nl. Verder is er voor 
de gebruikers van de passen en 

polsbandjes een klantenservice 
beschikbaar. Vragen aan de 
klantenservice kunnen zowel te-
lefonisch als via de mail worden 
gesteld.

De telefonische klantenservice is 
van maandag tot en met donder-
dag van 08.30 uur tot 17.00 uur 
bereikbaar. Op vrijdag van 08.30 

uur tot 16.00 uur.
Het telefoonnummer van de klan-
tenservice is 0900 4443336
(€ 0,10 per minuut).
Het emailadres van de klan-
tenservice is klantenservice@
cashlessbetalen.nl.  

Eigen hulpteam
Ook binnen onze vereniging 
kunt u bij problemen of vragen 
over het gebruik van de pas of 
polsband terecht bij een eigen 
hulpteam.
Dit team bestaat uit Arjan van 
Goethem, Ben Bouwmeister en 
Wim Steenbergen.
Zij zijn te bereiken via het email-
adres cashless@vvkloetinge.nl. 
Graag in uw mail het telefoon-
nummer vermelden waarop wij u 
kunnen bereiken. 
Arjan, Ben en Wim helpen u 
graag.

 Voorzitter Rinus Dieleman over Cashless betalen:

“Betaal veilig 
en slim bij 
vv Kloetinge!”

 

Afhalen attentie vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, dus ook 
Kloetinge niet. Omdat wij zeer waarderen dat u vrij-
willigerswerk verricht voor onze vereniging heeft 
het bestuur gemeend u een attentie aan te bieden.
U kunt deze afhalen in het clubhuis op zaterdag 21 
december 2013 tussen 13.30 en 16.00 uur.

Namens het bestuur,
Jan Weeda

Het bestuur

van vv Kloetinge

wenst u

fi jne feestdagen

en de beste wensen

voor 2014!
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Het bestuur van vv Kloetinge
wenst u fi jne feestdagen 

U bent van harte welkom om het glas te heffen op 
een sportief en gezond 2014

zaterdag

4 januari

16:00 clubhuis

Wesselopark

Kloetinge staat op de kaart

Ook in de Amsterdam Arena is Kloetinge niet geheel onbekend.
Zo staat er in het ‘Ajax voorzetje’ voor het bekerduel met 
ASWH te lezen:
“Na zes wedstrijden staat ASWH dit seizoen voorlopig op een 
vijfde plaats. De 3-2 nederlaag op de eerste speeldag tegen 
Kloetinge breekt de club nog steeds op.”

Natuurlijk aardig om te lezen, maar het zou nog mooier zijn om 
zelf eens met ons eerste elftal op het Arena-gras te staan.

Kloetinge staat op de kaart

Ook in de Amsterdam Arena is Kloetinge niet geheel onbekend.
Zo staat er in het ‘Ajax voorzetje’ voor het bekerduel met 
ASWH te lezen:
“Na zes wedstrijden staat ASWH dit seizoen voorlopig op een 
vijfde plaats. De 3-2 nederlaag op de eerste speeldag tegen 
Kloetinge breekt de club nog steeds op.”

Natuurlijk aardig om te lezen, maar het zou nog mooier zijn om 
zelf eens met ons eerste elftal op het Arena-gras te staan.
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Langs de lijn of in de 
kantine van vv Kloetinge 
hoor je ze wekelijks: 
sterke voetbalverhalen 
uit de vereniging.
In deze rubriek gaan we 
er naar op zoek.

Gerben PolderdijkKampioen, maar negen minuten te vroeg

“Wij hebben de titel zaterdagavond in Goes flink gevierd. Maar ‘s maan-
dags lazen we in de krant dat we nog 9 minuten moesten spelen.”
 
Frans Cobben was eind jaren zestig één van de aanvallers van Kloetinge 1. Kloetinge speelde destijds in de 
afdeling tegen ploegen als Bruse Boys, ’s Heer Arends-kerke, Nieuwdorp en Arnemuiden 2. Als de foto van 
het team uit 1968 op tafel komt, kost het hem geen moeite de namen van de trainer en zijn medespelers op 
te noemen.

Ontieglijk hard
Frans vertelt: “Wim “Burrel” 
Rejack was de trainer destijds. 
Een goeie trainer met prima oe-
fenstof. Maar hij dronk ook graag 
een borreltje. Daarom noemde 
iedereen hem 
“Burrel” Re-
jack.”
“Adri de Regt 
stond in de 
spits. Nooit 
meer zo’n harde 
speler gezien. We 
speelden een keer 
vriendschappelijk 
tegen de A’tjes, die 
waren toen kampi-
oen geworden. Hij 
schopte zo’n jonge 
gast echt helemaal 
doormidden”

Frans Cobben was zelf rechts-
buiten. Zijn naam duikt vaak op 
in de wedstrijdverslagen uit die 
tijd. Hij had een kapbeweging, 
was vrij snel en had een “ontie-
glijk” hard schot in de benen. 
Voor het vuile werk had hij Kees 

van Keulen achter zich staan: 
“Kees knapte al het werk voor 
mij op. Hij liep alle gaten dicht 
en had de longen van een paard, 
hé.” 

Corretje
Op de foto zien we verder laatste 
man Berto de Marco (“Berto had 
een geweldige sprongkracht”) 

en een jonge Cor Hollestelle. 
“Corretje was toen nog erg jong, 
veel jonger dan ik. Hij was een 
beetje hetzelfde type als Kees 
van Keulen. Maar Kees had veel 
meer uithoudingsvermogen.” Cor 
Hollestelle is -zoals de meeste 
Kloetingenaren weten- in de 
jaren daarna erg belangrijk 
geweest voor het oprichten en 

een borreltje. Daarom noemde 

speler gezien. We 
speelden een keer 
vriendschappelijk 
tegen de A’tjes, die 
waren toen kampi-
oen geworden. Hij 
schopte zo’n jonge 
gast echt helemaal van Keulen achter zich staan: 

“Kees knapte al het werk voor 

Boven: Willem Rejack, Adri de Dreu, Martin Luijk, Jaap Hilleman,
Adri de Regt, Jaap Luijk, Freddy Hooftman. Onder: Arnold Kole, Cor Hollestelle, 
Frans Cobben, Berto de Marco, Kees van Keulen.
Inzet Frans Cobben met de elftalfoto uit 1968



8 | OP DE KORREL - december 2013

groeien van de jeugdafdeling van 
de vereniging: “We hadden in die 
tijd volgens mij maar één A-team 
en één B-team. De grote aanwas 
is allemaal later gekomen.”

Mosselen
Bij de selectie van Kloetinge was 
het in die tijd gezelligheid troef. 
Bij welke club komt het nu nog 
voor dat de hoofdtrainer vooraf-
gaand aan de training mosselen 

bestelt en deze na afloop in een 
busje staat te koken?  
”Zulke dingen deed Burrel 
Rejack. Dat busje is berucht 
geworden. Na het busje kwam er 
een kotje op het Wesselopark, 
dat moesten we samen delen met 
de korfbal. Een kantine was er 
niet. Er was een tokootje aan de 
voorkant, daar is later de be-
stuurskamer in gekomen.”

Bredenscheid
Ook het jaarlijkse uitstapje naar 
Bredenscheid in Duitsland is 
beroemd én berucht: “Ik ben er 
zes of zeven keer geweest. We 
speelden daar altijd op een gra-
velveld. Toen ik de eerste keer 
mee ging, legden ze mij in een 
café, samen met Adri de Regt. Je 
snapt wel hoe dat afliep. Ik zie 
hem nog de hele wasbak onder 
spugen.”gaand aan de training mosselen spugen.”
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Te vroeg kampioen
Het Kloetinge 1 van trainer 
Rejack deed verschillende keren 
mee om het kampioenschap. 
Zo herinnert Frans Cobben zich 
een kampioenswedstrijd tegen 
’s- Heer Arendskerke. Het ver-
volg op dat kampioenschap is 
opmerkelijk te noemen. Door 
een scheidsrechterlijke dwaling 
tijdens de promotiewedstrijd in 
Wissenkerke die erop volgde, 
waren vv Kloetinge, tegenstan-
der Middelburg en de K.N.V.B. in 
alle staten. Hoe zat het precies? 
Frans: ”We speelden tegen het 
eerste zaterdagteam van Mid-
delburg om promotie. D’r was 
veel publiek, veel sfeer en er 
gebeurde van alles in die wed-

strijd. Na 90 minuten was het 
2-2, dus moesten we verlengen. 
In de 2e helft van de verlenging, 
zo’n kleine 10 minuten voor 
tijd, scoorde Adri de Regt 2-3 en 
wat deed de scheidsrechter: hij 
floot gelijk af! Iedereen vond dat 
vreemd. Maar goed, we waren ge-
promoveerd en die avond hebben 
we flink gefeest in Goes.” Helaas 
bleek de vreugde van korte duur. 
De scheidsrechter had onterecht 
de verlenging niet laten uitspelen 
en de KNVB besliste dat de wed-
strijd moest worden uitgespeeld. 
Frans: ” ’s Maandags lazen we 
het in de PZC. Moesten we nog 9 
minuten uitspelen!”

Een lel in het weiland
Ook die vreemde mini-wedstrijd 
van 9 minuten herinnert Frans 
zich nog:  “De eerste bal die ik 
kreeg, gaf ik direct een lel, zo ver 
mogelijk het weiland in. Scheids-
rechter Lau Baaijens kwam direct 
naar me toe. Hij zei: als je dat 
nog één keer doet, trek ik er zo 
5 minuten bij!”. Kloetinge hield 
stand en de 3-2 overwinning 
en promotie werd nog een keer 
gevierd. 

Frans Cobben kijkt met veel 
plezier op die periode terug: “Het 
was een leuke ploeg en door die 
tripjes naar Duitsland gingen we 
elkaar goed kennen. Het was echt 
een erg gezellige tijd.”

Kevin Okkerse 
Op 26 oktober was  de 8 jarige Kevin pupil van de week bij de wedstrijd tegen Oranje Wit 
Hij heeft vast een fijne middag gehad, want hoewel zijn voorspelling niet helemaal uitkwam werd het toch 
een ruime overwinning voor Kloetinge (4-2)
Zelft voetbalt hij in F3. Zijn trainers daar zijn Sander van Rooijen, Marco van Dijk en Richard van Diest

VRAGEN
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat mijn vriendjes er ook voetballen.
Wat vind je leuk aan de training?  Partijtje.
Denk je later het 1e te halen? Ja natuurlijk.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Eigenlijk te weinig.
Welke hobby’s heb je nog meer? Gitaar spelen, steppen en lezen.
Op welke school zit je? Bischop Ernstschool Goes.
Wat wil je later worden?  Wetenschapper.
Wat is je favoriete club? Feyenoord.
Wie is je favoriete voetballer? Neymar.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Kevin Okkerse.
Wat lust je niet graag? Andijvie stamppot.
Wat eet je het liefste? Pizza.
Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld.
Wat kan je het beste bij voetballen? Verdedigen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Het scoren bij een wedstrijd.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 3-0.

Pupil van de week

Welke hobby’s heb je nog meer? Gitaar spelen, steppen en lezen.

SV
 O

RANJE WIT

DORDRECHT
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4 jan. 2014
Nieuwjaarsloop

4 januari
Nieuwjaarsreceptie

25 januari
Leiderstoernooi

24 mei
Dick Bunttoernooi D en C

13 - 15 juni
Zomerkamp E-pupillen

24 - 31 december
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2013-2014

11 jan.
Filmochtend pupillen

17 mei
Dick Bunttoernooi E, F en mini’s

7 juni
Seizoensafsluiting

11 januari 
Mountainbike/wandeltocht

15 maart
Bezoek NAC - Ajax

30 mei
ING bedrijventoernooi

14 - 15 juni
Zomerkamp F- en Mini-pupillen

Bij afgelastingen op zaterdag is de 
kantine gewoon open vanaf 14.00 
uur voor een gezellig samenzijn.
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In ‘Op de Korrel’ kunt u op twee pagina’s alle namen vinden van de 
leden van de BCK, de businessclub die onze vereniging ondersteunt. 
Maar kent u al deze bedrijven? Weet u wat ze doen? Weet u wie deze 
bedrijven runnen? De meeste lezers zullen een ontkennend antwoord 
geven. Daarom besteden we in elk nummer van het clubblad speciaal 
aandacht aan één van deze bedrijven; met andere woorden, we nemen 
een bedrijf ‘op de korrel’. Voor het tweede nummer van dit seizoen 
reed ik weer naar Kapelle, waar ik  een gesprek had met Jeroen Boone 
van Boone Optiek aan de Ooststraat 7.

Boone Optiek

Sponsor van de maand door Adri de Bruine

Centraal
In hartje Kapelle, vlakbij de 
kerk, staat de winkel van Boone 
Optiek. Jeroen: “Dit is een prima 
plek, uitstekend bereikbaar en 
met volop gratis parkeergelegen-
heid naast de deur.” Het is nog 
een jong bedrijf; in juli 2009 
opende de winkel de deuren. 

Jeroen: “Na  15 jaar in loondienst 
gewerkt te hebben, 5 jaar bij 
Coen Honig Optiek in Zierikzee 
en 10 jaar bij Optiek De Jonge in 
Goes,  wilde ik graag voor mezelf 
beginnen. In Goes is de markt 
een eind verzadigd, daarom 
dacht ik aan Kapelle. Er was 
hier wel een optiekzaak en die 

stond ook nog eens te koop. Deze 
optiekzaak was echter  te geda-
teerd qua inventaris, collectie en 
oogmeetapparatuur, zodat een 
nieuwe optiekzaak beginnen veel 
voordeliger bleek. Zodoende op 
zoek gegaan naar een geschikt 
pand; dat bleek uiteindelijk 
Ooststraat 7 te zijn. In dit pand 

Wilma, Jeroen en Inez
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was AaZet Kozijnen gevestigd, 
maar dat bedrijf vertrok naar be-
drijventerrein  De Smokkelhoek, 
zodat dit vrij kwam. Een paar we-
ken voordat de winkel hier open 
ging, sloot de andere optiekzaak 
haar deuren, zodat wij de enige 
opticien van het dorp zijn.” 

Ketens
Je kunt je afvragen of er te mid-
den van de grote ketens nog 
ruimte is voor een zelfstandige 
opticien.  Jeroen: “Als je service 
en kwaliteit hoog in het vaandel 
hebt staan, moet je niet wil-
len concurreren met de ketens!  
Naast service en kwaliteit is 
uiteraard een goede oogmeting 
en een goed montuuradvies heel 
belangrijk. Door deze sterke 
punten merken we een sterke 
mond-tot-mond reclame, waar 
geen advertentie tegenop kan.”
“We hebben een uitgebreide 
en gevarieerde collectie mon-
turen,  zoals de merken JF Rey, 
Pro Design, Silhouette, Yves 
Cogan, Henry Jullien, Ray-Ban en 
Armani, in diverse prijsklassen. 
Tevens hebben we  een ruime 
keuze kinderbrillen van o.a. de 
merken Vingino en Lookino. Bij 

de zonnebrillen is Ray-Ban nog 
steeds het meest populair, maar 
ook andere bekende merken 
als ADIDAS, Dolce&Gabbana, 
Versace en Armani zijn zeer 
gewild. Uiteraard kunnen de zon-
nebrillen ook op sterkte geleverd 
worden.”

Horen en zien
Voor de uitgebreide oogmeting 
wordt gebruik gemaakt van de 
modernste apparatuur, tevens 
wordt standaard de oogboldruk 
gemeten. Als daarbij een af-
wijking wordt geconstateerd, 
wordt de klant doorverwezen 
naar de oogarts. Een oogmeting 
is overigens gratis en geheel 
vrijblijvend. Ook voor contact-
lenzen kan men terecht bij Boone 
Optiek. Na een uitgebreide 
screening van het oog, wordt 
er bekeken welk type lenzen de 
beste zijn voor de persoon in 
kwestie. Meest voorkomende 
lenzen zijn zachte maandlenzen, 
maar ook daglenzen winnen 
steeds meer aan populariteit. 
Deze laatste zijn ideaal voor de 
incidentele lensdrager, bv. voor 
sporten of een avondje stappen.  
Jeroen: “Op woensdagmorgen is 

er hier iemand van Beter Horen 
in de zaak aanwezig voor een 
gratis hoortest,  aanmeten van 
hoortoestellen en het afstellen 
daarvan.”    
Batterijen voor hoorapparaten 
zijn altijd verkrijgbaar. Zowel 
voor brillen als voor hoorappa-
raten regelen Boone Optiek en 
Beter Horen de vergoedingen van 
de ziektekostenverzekeraars.

Kunststof
Jeroen: “Onze monturencollec-
tie is heel divers en kleurrijk, 
materialen als kunststof, metaal, 
titanium, aluminium, buffelhoorn 
en sinds kort hebben we ook 
echte houten monturen. Tegen-
woordig wordt er voor ongeveer 
90% gekozen voor kunststof 
glazen. Deze zijn veel lichter dan 
mineraal glazen en kunnen in 
alle monturen worden gebruikt, 
ook in randloze monturen, in 
tegenstelling tot glas. Boven-
dien zijn de kunststof glazen 
door nieuwe coatings veel beter 
krasbestendig, antistatisch en 
vuil- en waterafstotend. Bijko-
mend voordeel van de nieuwste 
coating is dat de ogen tot 25 keer 
meer beschermd worden tegen 
schadelijke UV-straling!  Ook 
de meekleurende glazen zijn de 
laatste jaren sterk verbeterd. Zo 
kleuren de glazen veel sneller op 
en weer terug.  De glazen worden 
op sterkte aangeleverd, ze moe-
ten dan nog wel op maat gesle-
pen worden, zodat ze passen in 
het montuur en optimaal kunnen 
functioneren.”

Freddy
Jeroen is geboren in Goes en 
woont nu alweer 7 jaar in Hein-
kenszand met zijn vrouw Simone 
en hun drie kinderen, Thirza (6), 
Tycho (4) en Inya van bijna 10 
maanden. Hij volgde de oplei-Het interieur mag gezien worden
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ding Optiek in Rotterdam; deze 
opleiding is nu een onderdeel 
van het Zadkine College. Hij 
heeft niet gevoetbald, maar deed 
wel veel aan sport. Zo heeft hij 
getennist bij De Bongerd en hij 
heeft aan hockey gedaan. Mo-
menteel squasht hij regelmatig 
in Sportpunt Zeeland. 
Freddy van Zee haalde Jeroen 
bij de businessclub, zodoende 
is Boone Optiek alweer een paar 
jaar lid van de BCK. Jeroen: “Op 
zaterdag ben ik vrijwel nooit bij 
de wedstrijden aanwezig, want 
dan is de winkel open, maar ik 
probeer wel zo veel mogelijk 
aanwezig te zijn op vergaderin-
gen en bedrijfspresentaties. Ook 
kom ik graag naar de presenta-
tieavond. Freddy is hier klant 

en ik zie regelmatig ook andere 
mensen die lid zijn van de BCK in 
de winkel. Dat is wel leuk want 
het business to business gebeu-

ren ligt voor een opticien toch 
wat moeilijker.” Jeroen heeft 
twee medewerkers in dienst; 
Wilma en Inez. Wilma is adminis-
tratief en verkoopmedewerkster 
en Inez volgt de deeltijd oplei-
ding voor Opticien.
Het is zeker de moeite waard om 
eens te gaan kijken bij Boone 
Optiek of om de website boone-
optiek.nl eens te bekijken.

Enkele zakelijke gegevens:

Ooststraat 7
4421 CZ Kapelle 
Tel. 0113-344820
www.booneoptiek.nl

De winkel aan de Ooststraat

vo
etb
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KNVB legt fikse straffen op!

In het kader van de slogan “Zonder respect geen 
voetbal” treedt de KNVB stevig op. Wegens vechten, 
onregelmatigheden en trek- en duwwerk zijn fikste 
straffen opgelegd.
In district West 2 is vierdeklasser Wassenaar uit 
de competitie genomen. In West 1 zijn twee der-
deklassers De Posthoorn en FC Hilversum klaar met 
de competitie. Bovendien geldt dat alle betrokken 
spelers niet meer mogen voetballen tot begin volgend 
seizoen. De teams uit West 1 zijn ook nog eens terug-
gezet naar de vierde klasse.

Ook zaalvoetbalclub FM Sranang kreeg een fikste 
straf (2 punten in mindering en een speler tot 30 juni 
geschorst voor zowel zaal- als veldvoetbal).
Bij een tegenstander van A1 bedreigde een speler 
de scheidsrechter. De schorsing van de betreffende 
speler bedraagt 15 maanden.

Ik ben benieuwd naar de straffen bij de wedstrijd 
Seolto-Kogelvangers, waarbij de trainer van Seolto 

het veld in liep om een doorgebroken speler tegen te 
houden, waarna een massale vechtpartij ontstond.
Verder zijn er twee wedstrijden gestaakt wegens 
schelden/commentaar op de scheidsrechter: Rijsoord-
Heerjansdam en Zaamslag-Alblasserdam. Rijsoord is 
inmiddels vrijgesproken. De andere zaak loopt nog.

Voor onze vereniging/spelers/leiding geldt dus het 
credo “Let op uw zaak.”
 
JvdW
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STICHTING
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Voetbalquiz 2013
Joosse en Rooze winnen 2e editie vv Kloetinge voetbalquiz

Tim Joosse en Dirk Jan Rooze 
hebben de 2e editie van de vv 
Kloetinge voetbalquiz op hun 
naam geschreven. De titelverde-
digers van 2012 toonden zich na 
een zinderende finale weer de 
beste en zij sleepten daarmee 
hun 2e titel binnen.
Vrijdag 8 november gingen 24 
koppels de strijd met elkaar aan 
om zich dé voetbalkenner van vv 

Kloetinge te mogen noemen. Na 
een zeventigtal vragen over on-
der andere vv Kloetinge, het Ne-
derlands Elftal en het Europees 
voetbal zat voor vele koppels de 
quiz er op en mochten 7 koppels 
een gooi doen naar de titel.

De finale was een waar spekta-
kel, waarbij de nummers 1 t/m 
3 het erg spannend maakten. De 

gebroeders Sohilait toonden zich 
bij hun debuut op de Kloetinge-
quiz een ware aanwinst voor het 
voetbalquizgilde.
Met 17 punten eindigden ze op 
een eervolle 3 plaats.
De strijd om het goud was een 
ware thriller.
De duo’s Tom Kloet/Michiel 
Bouwman en Tim Joosse/Dirk Jan 
Rooze wisten beiden 18 punten 
te scoren.
Vanwege de hogere score van 
Joosse/Rooze in de 1e ronde 
gingen ze opnieuw met de hoofd-
prijs aan de haal, een mid-week 
of weekendje weg, aanboden 
door Roompot Vakanties.
Terugkijkend op de avond mag 
gesproken worden van een zeer 
geslaagde en gezellige avond, 
die volgend jaar zeker zal wor-
den overtroffen.
Verder nog wat impressies en 
foto’s.

Tot volgend jaar!
De evenementencommissie

Dirk Jan Rooze en Tim Joosse hebben wederom de hoofdprijs te pakken

Ook achter de bar is men er klaar voor
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Vanaf links boven:
Inschrijving
Dubben over de vragen
Het lijstje van de winnaars
De finaleronde 
Nummers 2
Prijzenpot
Nummers 3
Aanadacht van de deelnemers
De rode lantaarndragers

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE
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Vragen

Waarom voetballen jullie bij Kloetinge? 
Omdat Kloetinge een goede club is, de beste en het 
er altijd heel gezellig is.
Wat vinden jullie leuk aan de training? 
Je kunt dan weer beter leren voetballen en je ziet je 
vrienden weer. De partijtjes aan het einde van de 
trainingen zijn ook altijd leuk.
Denken jullie later het 1e te halen?
Dat weten we nog niet.
We hopen het wel. Tenzij er een aanbieding komt 
van Barcelona!

Ga jullie vaak naar het 1e kijken?
Dat willen we eigenlijk vaker dan dat we nu doen.
Op welke scholen zitten jullie?
Bisschop Ernst School, Prinses Irene School, Kloe-
tingse School, Holtkamp School.
Wat is jullie favoriete club?
Kloetinge! Maar ook Barca, Feyenoord en het Ne-
derlands elftal.
Wie is jullie favoriete voetballer?
Messi, Sneijder en Pelle.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge?
Eigenlijk zijn ze allemaal goed, dus allemaal.
Op welke plaats staan jullie in de competitie?
We staan in het linker rijtje op de 5e plaats. We 
spelen dit seizoen voor het eerst samen en we wor-
den steeds beter.
Wie is jullie zwaarste tegenstander in de competi-
tie?
Dat is GPC Vlissingen F2G. Daar hebben we een 
keer met 0-9 van verloren.
Wat is het mooiste dat jullie bij Kloetinge hebben 
meegemaakt?
Dat we wedstrijden winnen en de toernooien bij vv 
Kloetinge (Dick Bunt toernooi).
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
3-0 voor Kloetinge, maar misschien ook 4-1 of 2-0!

Het team van F4 
Omdat er in de vorige formule in een heel seizoen 
maar een klein aantal spelertjes in aanmerking 
kwam voor de pupil van de week heeft de jeug-
dommissie voor een andere opzet gekozen, nl. een 
compleet team inplaats van één speler. Aan de 
definitieve uitvoering wordt nog gesleuteld.
F4 had 9 november de primeur tegen SteDoCo.
(2-2 eindstand).
De gemiddelde leeftijd in F4 is 8 jaar.
Trainers zijn Ramon Uiterhoeve en Robert Veldhui-
zen. Leiders Bob den Engelsman en Erik Stevense. 

Pupil van de week

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE

Geduldig wachten de spelertjes van F4 op de grote jongens

Vooraf wordt de keeper van de tegenpartij nog even getest

Tim, Miquel, Mike, Mees, Floris, Bas, Robin, Sam
en Nino (de juiste volgorde was bij de redactie niet bekend)
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Groen-wit in Afrika!
De MTB- en wandeltochten hebben dit jaar als goed doel de Stichting 
Adavoc. Blaise Safari van deze stichting zet zich in voor alle wezen, 
kwetsbare kinderen en kinderen met een beperking in de door oorlog 
verscheurde Democratische Republiek Congo. Ze wil hen een beter 
toekomstperspectief bieden. De helft van het inschrijfgeld van de 
MTB- en wandeltochten op 11 januari is bestemd voor deze stichting.

In het verleden zijn shirts, die 
overbodig waren bij onze ver-
eniging via deze stichting aan 
jeugdteams in Afrika geschonken. 
Hierbij enkele foto’s van een team 
in het groen-wit. Voor de spelers 
is het al heel wat, dat ze allemaal 
in een zelfde shirt kunnen spelen; 
ze zijn daar erg trots op.
Of de reclame op de shirts effect 
zal hebben, is de vraag; maar dat 
is nu even wat minder belangrijk.

 

Wijzigingen
ledenbestand
Aangemeld:
Ardit Asllani
Guus Gorsse
Stijn Oggel
Ezra van de Slikke
Luc Smulders
Marijn Stoel
Stijn van de Velde
John Vermue

Opgezegd:
Michael Kunst
Sven Rijn

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

jan.  201418
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Binnen!
Voor de 42e keer wordt in de kerstvakantie het Sportpunt Zeeland Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi gespeeld 
in de zalen van het gedeeltelijk vernieuwde Sportpunt Zeeland. De verbouwing is dan nog niet helemaal 
klaar, maar we kunnen gewoon in 4 zalen terecht om de wedstrijden te spelen. Bij de horecavoorziening 
zal het nog wat behelpen zijn, maar de 2 nieuwe hallen, die de oude hallen 1 en 3 vervangen zijn gereed.
Ook dit jaar nemen dezelfde verenigingen deel. Dat zijn:

Apollo 16 teams
Bevelanders 16 teams
GOES 14 teams
’s-Heer Arendskerke 13 teams
Kloetinge 63 teams
Robur 2 teams
SSV’65 24 teams
Wolfaartsdijk 10 teams
In totaal zijn er 1250 deelne-
mers, die spelen in 157 teams. 

In de vijf dagen, dat het toernooi 
duurt worden er 685 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 ge-
speeld op dinsdag 24 en vrijdag 
27 december. 
Op zaterdag 28 en maandag 30 
december worden de plaatsings-
wedstrijden gespeeld.
Traditioneel volgen op 31 decem-
ber, Oudejaarsdag, de finales; 
’s morgens spelen de A-, B- en 
C-junioren, ’s middags de D-, E- 
en F-pupillen. 
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- en E-pup  illen plaatsen de 
poulewinnaars zich rechtstreeks 
voor de finalepoule op 31 decem-
ber. De finalepoules worden zo 
nodig aangevuld met de boven-
ste ploeg(en) uit de plaatsings-
poule 1, waarin de nummers 
2 van elke poule tegen elkaar 

uitkomen. Er nemen dit jaar ook 
15 meisjesteams deel; zij spelen 
twee keer de poulewedstrijden.

Pupillen
Voor het eerst spelen de E- en de 
2e jaars F-pupillen ook finales. 
Bij de 1e jaars F-pupillen en de 
mini-pupillen ‘promoveren’ de 
twee hoogst geplaatste teams 
van de eindrangschikking in de 
poulewedstrijden  zo mogelijk 
naar een hogere poule, terwijl de 
twee laagst geplaatste 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
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De organisatiecommissie bestaat 
uit leden van de deelnemende 
verenigingen; een aantal van 
hen bemensen het secretariaat. 
De verenigingen leveren ook de 
eigen scheidsrechters voor de 
pupillen, de tijdwaarnemers aan 
de klokken en de verzorgers. Er 
zijn dus erg veel vrijwilligers 
betrokken bij dit toernooi, dat 
waarschijnlijk het grootste in de 
provincie is.
Het toernooi brengt veel kosten 
mee. Gelukkig is onze gastheer 
Sportpunt Zeeland tevens onze 
hoofdsponsor; we zijn daar erg 
blij mee. Verder 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 
9; de meisjes kunnen terecht in 
kleedkamer 4. 

- 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 speci-
ale prijs (3 euro) gaan zwem-
men in het prachtige zwembad 
van Sportpunt Zeeland. Kaart-
jes zijn te koop op het secreta-
riaat van het toernooi.

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

- De turnhal is verboden terrein. 
Wie betrapt wordt in de spring-
bak, loopt de kans die dag niet 
meer te mogen voetballen.

- 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..

- 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
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Vragen
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat het de beste club
 is natuurlijk!
Wat vind je leuk aan de training? De aanvaloefeningen en
 schieten op doel.
Denk je later het eerste te halen? Ja.
Ga ja vaak naar het 1e kijken? Ja, regelmatig.
Welke hobby’s heb je nog meer? Buitenspelen, voetbal kijken en op mijn DS spelen.
Op welke school zit je? Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer of chef-kok.
Wat is je favoriete Club? AJAX.
Wie is je favoriete voetballer? Ronaldo.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Jason Tjien-Fooh.
Wat lust je niet graag? Courgette. 
Wat eet je het Liefste? Wraps met kip.
Waaraan heb je een hekel? Op de paal of lat schieten.
Op welke positie speel je het liefste? Spits.
Wat kan je het beste bij voetballen? Voorzetten geven, corners nemen en scoren.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Mijn eerste voetbalkamp afgelopen zomer.
heb meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 1-0.

Wessel Bosman

Na de winterstop gaan kiezen we weer een heel team. Daarom zat alleen 
Wessel op 7 december bij de anderen in de dug out als pupil van de 
week. Hij zag Kloetinge met 1-0 winnen van mede koploper Smitshoek.
Wessel 7 jaar en speelt in F5. Leiders trainer zijn: Peter Dalebout,
Kornelis Kamerling en Camil Bosman.

Pupil van de week VV SMITSHOEK

Welke hobby’s heb je nog meer? Buitenspelen, voetbal kijken en op mijn DS spelen.

Al vroeg in de wedstrijd komt de 1-0 op het bord door een doelpunt van Jason Tjien Foh.
Rechts Jaap Esser, die later nog een nachtje in het ziekenhuis ging logeren.
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1 Het voetbalseizoen is al weer 
een tijdje onderweg want op 7 
september j.l. opende  Kloetinge 
1 de competitie tegen ASWH. 
Maar waar staan deze letters 
eigenlijk voor?

2 Ruben Hollemans is één 
van de nieuwe aanwinsten dit 
seizoen in het eerste elftal van 
vv Kloetinge. Na een avontuur bij 
RBC en NAC kwam hij over naar 
Kloetinge.  Weet u ook bij welke 
Zeeuwse club hij zijn voetbal-
loopbaan begon?

3 De kantine is voor vele clubs 
een mooie bron van inkomsten, 
gezelligheid en natuurlijk niet te 
vergeten de beroemde 3e helft. 
Bij deze kantine hieronder afge-
beeld is dat niet anders. Weet u 
echter ook bij welke voetbalver-
eniging deze kantine hoort?

RANDJE
 BUITENSPELDeel 2

Het wel en wee rondom vv Kloetinge
en ander Zeeuws voetballeed in 10 quizvragen

4 Op 20 september j.l. over-
leed op 82- jarige leeftijd ons 
zeer gewaardeerd erelid Rinus 
Blomaard. Een dag na zijn over-
lijden speelde Kloetinge1 zijn 
thuiswedstrijd met rouwbanden 
en werd een minuut stilte in acht 
genomen. Weet u ook wie die 
zaterdag de tegenstander was?

5 Kloetinge F7 is prima op 
weg en draait bovenin mee in 
hun competitie. Met veel inzet 
en scorend vermogen hebben 
de trainers de zaak prima op de 
rails. Maar welke trainers staan 
aan de basis van dit succes?

6 Club- scheids- en grensrech-
ter, oud 1e elftalspeler, 54 jaar, 
Post.nl.
Met andere woorden dit zijn de 
benen van?

3

7 Uit de oude doos: Onder 
welke naam werd het huidige vv 
Kloetinge op 
28 november 1932 opgericht?

8 Hoe heet het sportpark waar 
ASV Brouwershaven zijn thuis-
wedstrijden speelt?

9 Negen Zeeuwen haalden ooit 
het Nederlands elftal en braken 
nationaal en internationaal door. 
Eén ding hebben ze gemeen: ze 
zijn in Zeeland geboren.
Welke naam ontbreekt in de lijst 
van 9 Zeeuwen?  Jo Schot, Adri 
van Male, Toine van Renterghem, 
Peter van Vossen, Willem van 
Hanegem, Jan Poortvliet, Danny 
Blind, Frans de Munck en .....

10 Wie is er niet groot mee 
geworden; het kerstzaalvoetbal-
toernooi waar Kloetinge al jaren 
actief meewerkt in de organisa-
tie. Ook dit jaar staat de kerst-
vakantie weer in het teken van 
voetballen in Sportpunt Zeeland.  
Voor de hoeveelste keer wordt 
dit toernooi  komende kerstperi-
ode gehouden?

De juiste antwoorden kunt u 
vinden op pagina 26 van deze 
Korrel.

6
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Traditie wordt in ere hersteld

Start vanaf Wesselopark
- via voetpad naar Tervatenseweg
- linksaf Tervatenseweg
- rechtsaf Manneeweg
- linksaf Jokwegeling (fietspad)
- Stelleweg oversteken, park Mirakel in
- park uit rechtsaf Stelleweg
- rechtdoor Zomerweg
- linksaf Langeweide
- aan het eind linksaf Kerkepad
- tot aan Noordeinde
- schuin oversteken parkeerterrein

Wesselopark
- einde nabij oliebollenkraam

Na afloop oliebollen!

Nieuwjaarstrimloop

Al vele jaren werd op de eerste 
zaterdag van het nieuwe jaar 
en voorafgaand aan de Nieuw-
jaarsreceptie een sponsorloop 
gehouden, de Snertloop.

We houden nu geen sponsorloop 
meer; er zijn al zoveel acties, 
waarbij vooral een beroep ge-
daan wordt op de jeugdspelers. 
Maar het gezelligheidselement 

blijft gehandhaafd.
Jong en oud kunnen vanaf 14.30 
uur samen lekker één of meer 
rondjes lopen. Dit jaar verlaten 
we het Wesselopark en zoeken 
we het nieuwe park De Mirakel 
op. We lopen maar een klein 
stukje over de openbare weg; het 
grootste stuk gaan we over niet 
druk bereden weggetjes.
We hopen, dat het weer ouder-

wets druk wordt aan de start. 
We rekenen erop, dat velen de 
extra kilo’s van de feestdagen 
willen laten verdwijnen. Of dat 
samengaat met de oliebollen na 
afloop?????

De Nieuwjaarsloop wordt ge-
volgd door de Nieuwjaarsrecep-
tie.

lengte parcours
3.702 m
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Jeugdactiviteiten
Het Sinterklaasfeest hebben we net gevierd. Een knal 
feest met erg enthousiaste kinderen, het was een super 
leuke middag voor alle mini’s en F pupillen.

Wat doen we nog meer in 2014?

Het Sint team

Op zaterdag 4 januari kunnen we 
van jong tot oud meedoen aan de 
Nieuwjaarsloop. 
Een leuke loop, dit jaar buitenom 
het Wesselopark met na afloop 
een heerlijke oliebol
(zie ook pagina 24).

Op 11 januari naar de bioscoop
Alle mini’s, F en E pupillen zijn 
welkom met hun ouders, broer-
tjes en zusjes
Welke 3 leuke films het definitief 
worden is nog een verrassing !
Hoe laat: de film start op 9.30 
uur Kosten: € 7,50 p.p. incl. 
kidscombi
Meer info en een opgave formu-
lier krijg je via je trainer.
Hou ook ou de website in de 
gaten!

feest met erg enthousiaste kinderen, het was een super 

nog meer in 2014?

Verder staat er een gezellige 
avond voor de C en D pupillen op 
het programma.

Zaterdag 15 maart kunnen we 
met z’n allen naar de eredivisie-
wedstrijd NAC - AJAX 
Voor de jeugd van vv Kloetinge 
heeft NAC al kaartjes op de plank 
liggen….. 
Een avondje NAC wordt ook een 
begrip voor onze jeugd !!
Info volgt t.z.t.

Op zaterdag 
17 en 24 mei tijdens 
het DickBunt-toernooi worden 
(met hulp van heel wat moeders)
wafels verkocht om de vele 
jeugdactiviteiten ook in 2014 
weer mogelijk te maken. 

Kortom een vereniging die bruist 
van leuk voetbal en andere gezel-
lige activiteiten.
Wil jij ook helpen bij één van 
bovenstaande activiteiten, meld 
je dan aan.

Namens de Jeugdcommissie wens 
ik iedereen Fijne Feestdagen en 
een Sportief 2014.
Graag tot ziens, Tanja 
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Zonder respect geen voetbal

Keurig, het bord aan de muur en de 
kleurrijke flyer. Een prima initiatief om onze club en iedereen er van 
te overtuigen dat voetbal een leuke sport is. Al dat gedoe eromheen is 
echt niet nodig. Als je de media volgt lees je voldoende feiten die in 
schril contrast staan met bovengenoemde leus.
Zo maar een greep:
- Jeugdspeler bedreigt de scheidsrechter;
- Jeugdleider (beroep politieagent) slaat oudere man neer;
- Een wedstrijd tussen twee B-teams mondt uit in een massale 

vechtpartij;
- Trainer haalt doorgebroken speler onderuit.
Bij onze eigen vereniging mocht ik de rapporten van de wedstrijd FC Dauwendaele 4-Kloetinge 5 lezen. Alhoe-
wel ook op het gedrag aan Kloetinge zijde opmerkingen te maken zijn, is het eigenlijk diep triest dat derge-
lijke teams als Dauwendaele 4 in de competitie rondlopen. Een verloren zaterdag! Ook jammer dat bestuurlijk 
van Dauwendaele zijde hier niks aan gedaan wordt. Hoewel het wel punten zal kosten begrijp ik de beslissing 
om te stoppen. Het spreekwoord luidt niet voor niks: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’ Het is 
nu afwachten wat de tuchtcommissie gaat beslissen.

JvdW

te overtuigen dat voetbal een leuke sport is. Al dat gedoe eromheen is 

5Maak nietskapot en laat
de kleedkamers,

velden en kantine
netjes achter

2
Laat decoach zijn/haarwerk doen

de kleedkamers,
velden en kantine
netjes achter

4 
Geef positieve

aanmoedigingen
en houdt negatieve

emoties onder
controle

 GEDRAGSREGELS VV KLOETINGE

coach zijn/haar

Geef positieve
aanmoedigingen

en houdt negatieve

1
Behandel

elkaar met respect; 
ieder mens maakt

fouten, ook de 
scheidsrechter

3
Blijf

als supporter
altijd achter de

omheining

SAMEN VOOR

SPORTIVITEIT

RESPECT&

Zonder respectgeen voetbal

Antwoorden
Randje Buitenspel
Deel 2

1. Altijd Sterker Worden Hendrik Ido  
 Ambacht.
2. vv Serooskerke
3. WHS Sint Annaland.
4. Achilles Veen
5. Markees Zuidweg en Marcel Kole
6. Ad Lindenberg
7. Voetbalclub  “Unitas”.
8. Sportpark  “Onder de Molen”.
9. Adri Koster
10. 42e keer

 

Verjaardagen F-Pupillen
en Minipupillen

December
2 Rida Daoudi
5 Mick Dekker
5 Roos Luijk
11 Owen van de Velde
11 Mick Wondergem
12 Wessel Bosman
15 Joey Blankenburgh

16 Mario Spelier
21 Stijn van Rooyen
17 Dies Janse
17 Bohdi  Valentijn
23 Tim Dooge
29 Elian Koenen
29 Tijn Oggel 

Januari 2014
1 Melvin Houweling
8 Persijn de Bruine
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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 50 64 75 66
  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 51 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
A, B en C junioren Arjan van Schaik 25 00 57
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 46 15 84 91
L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
A2 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
 T Mohammed El Mecaniqui 06 33 62 80 32
A3 vacant
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Jordi Heikens 06 29 20 0585
 T Wilmar Pathuis 06 13 62 53 47
 L Arjan van Schaik  25 00 57
B2  T Erik Willemse  06 12 89 25 45
 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46 
B3 T
 L Theo Schepens 25 13 22
B4 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 T John Koster 25 29 88
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
C1 T Serge Ouinten 06 25 02 05 21
 T Jason Tjien-Fooh 06 30 61 38 40
 T Hans van Dienst 06 21 66 23 76
 L Loek Schipper 23 00 20
 L Johan van der Ploeg 06 20 01 59 97 
C2 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
 L Wim Folmer 23 24 08 

C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Pieter Bruins 06 27 53 24 76
 T Niels Bakker 06 27 14 88 78
C4 T DannyHijdra 38 39 30
 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
C5 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel 21 14 01
C6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
MC1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16

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 Jan Kole
D3 T Wouter Duvekot
 T Rick Huibrechtse
D4 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 21 14 02
 T Wietze van Ruiten
D5 T Rien Menheere 23 16 85
 L Annemarie Smit
D6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37 
D7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38 
MD1 T Martin van Dijk 06 50 50 20 99
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
  Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
 L Eric Houtepen 21 37 39
E2 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Jacco Honingh 25 07 56 
 T Philip van Gurp 31 65 00
E3 T Jan-Kees de Bruine 06 11 31 82 17
 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
 T Arjan van Goethem 25 08 39
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45 
E6 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
E7 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48  
E8 L Monica Cornelisse 23 21 21 
E9 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Berry Simonse 06 48 66 48 32
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F1 T Jeffrey van de Velde 06 46 22 24 75
 T Abko Nijsse 06 22 41 26 25
 T Cor van Gogh 06 24 82 16 88 
F2 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 06 13 01 08 81
 T Albert Joosse 06 46 75 35 92
F3 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Sander van Rooijen 06 20 43 99 94
 T Richard van Diest 06 10 92 22 25  
F4 T Erik Stevense 06 50 50 70 03
 T Bob den Engelsman 06 48 49 75 03 
F5 T Kornelis Kamerling 06 23 31 54 03
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
F6 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

F7 T Markees Zuidweg 06 50 99 69 46
 T Marcel Kole 06 51 14 39 66
F8 T Collet 06 20 88 08 54
 T  Martijn Roelands 06 54 74 37 37
F9 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Theo Bickelmeijer 21 36 81 

MINISTARS
Mini 1 T Richard Pijpelink 06 14 36 34 76
 T Robin Scholten 06 41 67 20 35

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 06 52 68 28 29
45+ VOETBAL
Danny Boonman 06 55 59 29 53

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

OVERIGE NAMEN
Webteam
Arie van Bochove, Jacob Dijkstra, Patricia van 
Gastel, Antoine van Goethem en Martin Robesin
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 06 23 30 26 66
Annelies Minnaard 85 12 49
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
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


