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 Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 214 777 
Vice voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 232 869
Secretaris Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 330 474
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 603 867
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 26 4481 CP Kloetinge 216 658
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 250 839
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 270 361
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 270 361
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932
 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 250 839
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Toernooien en Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 219 629
ondersteuning gijsel15@zonnet.nl

Technische Commissie Jeugd
Voorzitter  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinatoren:
A, B en C junioren Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 211 999
 janzandee@zeelandnet.nl
D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 252 074
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Wim Folmer Simon Vestdijklaan 34 4481 DM Kloetinge 232 408
 info@verzekershop.nl
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 0628 264 301
 guidovandevelde73@gmail.com
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614 284 856
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 219 629
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 573 741
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 250 240
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 0652 351 052
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 0641 872 873
 kleding@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 214 311

Voetbalschool Soccerskills
Contact via mail voetbalschoolsoccerskills@vvkloetinge.nl
Algemene zaken Ad Joosse
Technische zaken John Ebert
Secretariaat Jacqueline Oude Hesselink

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 5c, 4481 BJ  Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
www.bckloetinge.nl

Op de Korrel
is het offi ciele clubblad van
Voetbalvereniging Kloetinge
Seizoen 2014-2015
Oplage 900

Redactie
Adri de Bruine
Leen Kraak
Len Wolters
Lennart Zweemer
Ronald Krijger
Henk Schalkoort
Henk Steenbakker 
Wim Sturm
Jan Weeda
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Tel. 330474
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Verschijning
Tijdens het voetbalseizoen.
De redactie houdt zich het recht voor 
om ingezonden artikelen in te korten 
of te weigeren. Plaatsing van inge-
zonden artikelen houdt niet in, dat de 
redactie verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor de inhoud.
Overname uit dit blad is niet toege-
staan zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.

Inlevering kopij
Email: clubblad@kloetinge.nl
Uiterste inleverdatum staat vermeld in 
dit nummer. Grote digitale bestanden 
kunnen aangeleverd worden via
www.wetransfer.nl
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Van de redactie
December, de tijd van de kleffe pepernootjes uit het schaaltje bij de 
bakker, hardnekkige vetspetters op je mooiste blouse door de kerst-
gourmet en het ontwaken met geen fl auw benul hoe de eerste nacht 
van 2015 is verlopen is weer aangebroken! Het aanhoren van het jaar-
lijks terugkerende verhaal van die ene oudoom en zijn 800 gram we-
gende regenboogforel als vangst uit de Veste zal nooit gaan vervelen! 
Het is de tijd van familiefeesten en gezelligheid, samenhorigheid en 
liefde, samen geven en samen delen.

De eerst maanden van het seizoen 
2014/2015 zijn alweer bijna voor-
bij. Waar andere teams snakken 
naar de winterstop, ligt bij Kloe-
tinge 7 vooral de dorst naar een 
kerstborrel op de loer. De eerste 
seizoenshelft was er weer één om 
in te lijsten voor de Kloetinge fa-
milie. De voetjes vlogen wederom 
van de vloer bij de karaokeavond, 
de hersens van Vincent Witkam 
kraken nog steeds door de jaar-
lijkse voetbalquiz en als klap op de 
vuurpijl nam de eerste selectie, sa-
men met een volle supportersbus, 
drie overheerlijke punten mee te-
rug uit Katwijk! Ja een hechte fa-
milie kan Kloetinge wel genoemd 
worden! 

Om dat te benadrukken neem ik 
u mee terug naar een voorval in 
de jaren ’70. Oranje liet de we-
reld voor het eerste kennis ma-
ken met totaalvoetbal maar op de 
Zeeuwse velden ontstond er een 
unieke stroming in het Kloetingse 
damesvoetbal. Het seniorenteam 
van Kloetinge verborg haar gou-
den generatie dames die tegen alle 
verwachtingen het Zeeuwse kam-
pioenschap binnensleepten. Een 

busreis naar Wageningen om te 
strijden voor de nationale titel was 
de beloning maar zoals het wel 
vaker gaat bij kampioenschappen 
moest de Zeeuwse editie eerst nog 
uitbundig gevierd worden.

Na de gewonnen strijd tegen 
Goes werden de vrouwen met 
een staande ovatie ontvangen in 
de toen al bruisende kantine. Als 
een kapitein op een schip beloofde 
de toenmalige trainer plechtig zijn 
team niet in de steek te laten die 
avond, een belofte waar hij later 
misschien nog spijt van zou krij-
gen.

De uren vlogen voorbij en de kan-
tine werd ingeruild voor de plaat-
selijke discotheek Toreador op de 
Oude Vismarkt. De klok sloeg 
langzaam door naar de zondag-
ochtend en het tempo lag nog hog 
er dan in de voorafgaande wed-
strijd. Zoals alleen vv Kloetinge 
kan stond ook dit maal de binnen-
stad op haar grondvesten te trillen. 
De danspasjes gingen steeds snel-
ler en de glaasjes werden steeds 
kleiner. De spreekwoordelijke tafel 
leek hoger dan het Andes geberg-
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te aangezien iedereen er onder 
gebukt ging die avond. 

Bij misschien wel de kleinste van 
het stel verplaatste het feestje 
zich zachtjes aan van de dans-
vloer naar haar maag. Met haar 
geringe lengte rijkte haar kinne-
tje net tot aan de borst van de 
trainer en kwam ze op dezelfde 
hoogte toevallig het welbekende 
borstzakje tegen. Vol twijfel, on-
geloof en te weinig tijd om nog 
een doordachte beslissing te ne-
men stond de trainer binnen en-
kele seconden perplex met een vol 
borstzakje in de balzaal van het 
danstheater; de in de kantine ge-
nuttigde bodem zocht een uitweg 
en er leek geen andere route naar 

buiten meer te zijn. 
Het was een nacht om nooit meer 
te vergeten en een nacht die alleen 
gedeeld kan worden in een hecht 
gezelschap. Het is bij gebeurtenis-
sen als deze dat Kloetinge weer 
eens laat zien hoe close de groen-

witte familie is. Zonder schaam-
rode wangen of excuses konden 
beide hoofdpersonen elkaar later 
die week weer met een glimlach 
op het veld verwelkomen. 

Sinterklaas, Kerst en Oud en 
Nieuw zijn feesten voor familie en 
vrienden, mensen waar om gege-
ven wordt en die altijd voor elkaar 
klaar staan. Via deze weg wil ik 
alvast alle leden van Vv Kloetinge 
fi jne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar toewensen! Want een 
mooiere club dan Kloetinge is er 
niet!

Lennart Zweemer

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 november jl. werden Hans Verstraate en Jan den Dekker verrast
met het erelidmaatschap van de vereniging. Zie ook de toelichting op pagina 4.

Uitbreiding eregalerij
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Van de secretaris
Het seizoen 2014-2015 is al weer bijna halverwege, zaterdag 13 december 2014 is de laatste wedstrijd voor 
de winterstop. De tijd gaat heel snel en na de vorige uitgave van Op de Korrel heeft een aantal dingen de 
revue gepasseerd die ik u niet wil onthouden.

Vrijwilligers
In de uitgave van oktober van Op 
de Korrel was een mooie folder 
toegevoegd waarin was aangege-
ven op welke fronten er dringend 
vrijwilligers nodig zijn binnen onze 
vereniging. We hebben echter al-
leen maar te horen gekregen dat 
de folder heel mooi was (compli-
ment richting Henk Schalkoort) 
maar het aantal aanmeldingen was 
nihil. Tevens was er voor nieuwe 
leden en ouders van nieuwe leden 
op twee zaterdagen een uurtje 
gepland om kennis te maken met 
de vereniging en wat er van leden 
c.q. ouders wordt verwacht. Ech-
ter aantal aanmeldingen: 0.
Dit alles is zeer teleurstellend, het 
lijkt er op dat bij een groot aantal 
mensen de betrokkenheid bij de 
vereniging ver te zoeken is.

Ik roep u dan ook hier-
bij op om 
alsnog 
eens na 
te denken 
om iets te 
gaan doen 
bij onze 
mooie
vereniging

Sponsoring
Rabobank Oosterschelde heeft 
aangegeven het huidige afl o-
pende contract niet te verlengen. 
We willen de Rabobank bedanken 
voor hun sponsoring de afgelopen 

jaren. De vereniging moet dus op 
zoek naar nieuwe sponsoren. Er is 
besloten om een Sponsorcommis-
sie vv Kloetinge te installeren, die 
samen met de BCK gaan zoeken 
naar nieuwe sponsoren.

Algemene Ledenvergadering
De op 10 november 2014 gehou-
den Algemene Ledenvergadering 
werd bezocht door 38 leden. Tij-
dens deze vergadering werden Jan 

den Dekker en Hans Verstraate 
benoemd als erelid van de vv Kloe-
tinge. Beide hebben zich op divers 
gebied ingezet voor vereniging, 
Jan 30 jaar als lotenverkoper bij 
de wedstrijden van het 1e elftal 
en een aantal jaren als bestuurslid. 
Hans is al jarenlang lid van de fi -
nanciële- en kascommissie.

Activiteiten
Op 7 november 2014 werd voor 
de 3e keer de voetbalquiz ge-
houden in het clubhuis. Dit jaar 
wonnen Michiel Bouman en Tom 
Kloet, na vorige jaar tweede te zijn 
geworden. 

Sportief
Het 1e en 2e elftal zijn helaas in 
de 3e ronde van de district beker 
uitgeschakeld. Het 1e elftal ver-
loor, na een 2-2 eindstand, met 
penalty’s van Dinteloord en het 2e 
elftal verloor met 2-0 van Cluzona
Gelukkig zijn er ook nog positieve 
berichten. Zo werd Kloetinge D6 

bij op om 
alsnog 
eens na 
te denken 
om iets te 
gaan doen 
bij onze 
mooie
vereniging

ERE-
LIDMAATSCHAP

TOEGEKEND AAN

Jan den Dekker
geboren op 24 februari 1945

Voor zijn vele verdiensten voor de club

Rinus Dieleman
voorzitter

Jan Weeda
secretaris

Kloetinge, 17 november 2014

Oorkonde Jan 30x40.indd   1 14-11-14   13:39

TOEGEKEND AAN

Jan den DekkerJan den Dekker
geboren op 24 februari 1945

Voor zijn vele verdiensten voor de club

Rinus Dieleman
voorzitter

Jan Weeda
secretaris

Kloetinge, 17 november 2014

ERE-
LIDMAATSCHAP

TOEGEKEND AAN

Hans Verstraate
geboren op 4 augustus 1951

Voor zijn vele verdiensten voor de club

Rinus Dieleman
voorzitter

Jan Weeda
secretaris

Kloetinge, 17 november 2014

Voor zijn vele verdiensten voor de club

Oorkonde Hans 30x40.indd   1 14-11-14   16:31

24 koppels gingen de onderlinge strijd aan in de derde editie van de Kloetinge Voetbalquiz
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op 8 november 2014 ongeslagen 
kampioen tegen Hontenisse D2 
en op 29 november 2014 werd F7 
kampioen tegen Waarde F1. Ook 
E1 werd met vlag en wimpel kam-
pioen. Alle spelers en begeleiders 
van harte gefeliciteerd.
Tevens gaat het met het eerste 
elftal een stuk beter. In de laatste 
vier wedstrijden werden er acht 
punten gepakt. Hoogtepunt van 
de laatste vier wedstrijden was de 
uitwedstrijd tegen Quick Boys in 
Katwijk. Deze werd met 0-1 ge-
wonnen. Nu de ingeslagen weg 
weten vol te houden in de rest van 
de competitie.

Ten slotte wil ik iedereen alvast prettige Kerstdagen en een sportief en 
gezond 2015 toewensen.
Tevens wil ik iedereen van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie 
op 3 januari 2015 in het clubhuis.

Met sportieve groeten,
Jan Weeda

De kampioenen van november
Links boven: Michiel Bouman en Tom 
Kloet, winnaars van de voetbalquiz.
Daarnaast Kloetinge F7, D6 en E1
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FOTO TONY NOYA

TOP
Top-100 Jeugdopleidingen
amateurvoetbalverenigingen

Dinsdag 18 november 2014 - 06:05u | Nieuws

Hieronder de nieuwe Top-100 lijst jeugdopleidingen amateurvoetbalverenigingen seizoen 2014/2015.
Medio 2009 nam Harry van Vlijmen het initiatief tot het maken van een ranglijst van jeugdopleidingen in het 
amateurvoetbal. In eerste instantie leverde dit een lijst op van clubs die in de beide topklassen actief waren 
en een aantal hoofdklassenverenigingen. 
In 2010 heeft Hans Waterschoot uit Nuenen dit initiatief overgenomen waarbij hij een lijst heeft opgesteld 
waarin alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland zijn bekeken. 

We wisten wel dat onze jeugdafdeling goed bezig is. 
De bevestiging kwam in het volgende artikel.

De ranglijst zegt natuurlijk niet al-
les over de kwaliteit van een oplei-
ding, maar brengt wel duidelijk in 
beeld op welk niveau de jeugdse-
lectieteams van een amateurvoet-
balvereniging actief zijn. Bekeken 
is in welke klassen de A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, D1 en D2 spelen.
Een team dat in de eerste divisie 
speelt krijgt 1 punt. Voor elke di-
visie (of klasse) lager komt er een 

punt bij. Op deze wijze zijn we tot 
een top 100 gekomen. Aangezien 
steeds meer verenigingen geen A2 
meer op de been krijgen, is er be-
sloten om clubs die geen A2 heb-
ben 10 punten toe te kennen. 

Aangezien het een hele klus is om 
alle verenigingen te bekijken, kan 
het uiteraard zijn dat er een foutje 
ingeslopen is of dat we een vereni-

ging gemist hebben. Indien dat het 
geval is vernemen wij dit graag. 
Mail dan naar: rja2011@live.nl of 
info@amateurvoetbaleindhoven.nl
Top 100 Jeugdopleidingen
amateurvoetbalverenigingen
seizoen 2014/2015.

Tussen haakjes de klassering van 
het seizoen 2013/2014
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2014 (2013) Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2
1 (1) AFC 1 2 2 3 1 3
2 (4) Spartaan’20 2 4 2 4 2 4
3 (2) Alphense Boys 2 5 1 3 1 5
4 (2) Avv Zeeburgia 1 6 2 5 1 3
5 (5) Be Quick 1887 2 5 2 4 2 4
6 (5) JVOZ 3 10 2 5 2 3
7 (11) Flevo Boys 3 6 3 5 3 4
8 (11) Alexandria’66 2 7 2 6 2 5
8 (16) Baronie 3 5 3 5 3 5
8 (19) DWS 4 7 1 4 2 5
8 (16) Hollandia 1 10 2 4 2 4
8 (11) OJC Rosmalen 2 6 2 6 3 5
8 (19) Quick 2 6 2 6 2 6
8 (10) Quick ‘20 2 6 2 4 2 6
8 (28) Roda ‘46 2 6 2 6 2 6
8 (28) UNA 3 6 2 6 2 5
17 (7) Argon 2 3 2 7 2  6
17 (11) Barendrecht 2 5 3 6 3 6
17 (7) Elinkwijk 2  5  2  5  2  7 
17 (19) Spijkenisse 3  7  2  5  3  5 
17 (39) VELO 2  6  2  6  3  6 
22 (28) d’Olde Veste 3  6  3  6  3  5 
22 (7) GVAV Rapiditas 4  7  3  6  2  4 
22 (7) Haaglandia  3  7  2  6  2  5 
22 (19) LAC Frisia 1883 4  6  3  5  3  5 
22 (28)  Quick Boys 2  6  1  6  3  6 
22 (26) Schalkhaar 3  7  3  6  2  5 
22 (19)  Scharn 3  6  3  6  3  5 
22 (19)  UVS  2  6  3 6  3  5 
22 (28)  RKAV Volendam  3  5  3  6  3  5 
31 (39)  Gemert 4  6  3  6  3  5 
31 (88)  Hoogezand 4  7  3  6  3  5 
31 (39) Sc Feyenoord 2 10 3 6 2 5
31 (19)  UDI’19 3  6  3  6  3  6 
34 (28)  Achilles 1894 3 6  3  5  3  5 
34 (39)  Sc Buitenveldert 4  7  3  6  2  6 
34 (28)  Hoofddorp SV 4  6  2  7  2  6 
34 (50)  De Jodan Boys 3  5  3  7  4  6 
34 (77)  Mierlo Hout 4  7  3  6  3  5 
34 (39)  Nuenen 3  7  3  6  2  6 
34 (19)  Purmersteijn 5  6  4  6  2  5 
34 (19)  URK 3  7  5  6  2  4 
42 (49)  ARC  3  6  4  6  4  5 
42 (39)  Bennekom  4  7  3  6  2  5 
42 (39)  DEM (RKVV) 4  7  2  6  2  6 
42 (28)  Drachtster Boys 4  6  4  7  3  5 
42 (124)  Excelsior Maassluis 2  7  3  6  3  6 
42 (39)  VV Heerenveen 4  7  4  6  3  5 
42 (59)  JEKA 4  7  4  6  3  5 
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2014 (2013) Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2
42 (28)  De Meern 3  7  3  6  2  6 
42 (39)  RKDVC 4  6  3  6  2  6 
42 (39)  RODA ‘23 5  7  4  5  3  4 
42 (50)  SML 4  7  3  6  2  6 
42 (50) WSV 3  6  4  6  2  6 
54 (28) ACV 3  6  3  7  3  6 
54 (59)  AFC’34 3  10  2  6  2  7 
54 (59)  ASV Dronten 4  7  3  7  4  5 
54 (124) ATC’65 5 7 5 6 2 5
54 (59)  DHC 4  7  3  7  2  6 
54 (50)  JVC Cuijk 4  8  4  7  2  5 
54 (88) Kon. HFC 3 6 4 7 3 5
54 (88)  Lelystad ‘67  3  7  4  7  3  5 
54 (39)  LSC 1890 4  6  4  6  3  6 
54 (59)  ONS Sneek 4  7  4  7  3  5 
54 (28) Oranje Wit Dord. 4  6  4  7  3  5 
54 (50)  Pancratius 4  6  4  6  4  5 
54 (59)  Roosendaal 4  7  4  6  3  6 
54 (77)  TSC 4  6  4  7  2  6 
54 (59)  Sv Venray 4  6  5  6  3  5 
67 (106)  ADO ‘20 4  6  5  7  3  6 
67 (50)  Blauw - Geel ‘38 4  6  6  7  4  6 
67 (59)  DOVO 4  6  3  7  3  6 
67 (50)  ESA 4  7  4  7  2  5 
67 (77)  Excelsior ‘31 3  7  4  7  3  6 
67 (88)  Forum Sport 4  7  3  6  3  6 
67 (59)  SC Irene 4  7  3  7  2  6 
67 (77)  Westlandia 3 7 3  6  3  6 
67 (77)  Woezik 3  7  4  6  3  5 
76 (124)  CSV Apeldoorn 4  7  3  7  4  6 
76 (106)  AZSV  3  7  4  7  3  6 
76 (88)  BFC  5 7  4  7  3  6 
76 (106)  Blauw-Wit 34  5  6  5  7  3  5 
76 (124)  Buitenboys  5  6  5  6  3  5 
76 (124)  Emmen  2  7  3  8  2  7 
76 (59)  Genemuiden 5  7  5  7  3  5 
76 (145) Heerenveense Boys 5 6 5 7 3 5
76 (124) SC ‘s-Gravenzande 4  7  4  7  3  6 
76 (59)  Houten 2  8  4  7  3  6 
76 (88)  HZVV 4  6  5  7  3  6 
76 (50)  LONGA ‘30 4  7  4  7  3  6 
76 (50)  Margriet 5  7  5  7  3  6 
76 (106) Oranje Nassau 5  7  3  5  2  6 
76 (77)  Rohda Raalte 3  7  5  7  3  6 
76 (88)  Smitshoek 5  7  4  6  3  6 
76 (88)  Sparta Nijkerk 4  6  4  7  4  6 
76 (59)  Union 4  7  3  8  3  6 
76 (77)  Venlosche Boys 4  7  3  7  3  7 
76 (59) IJsselmeervogels 3  7  4  7  3  6 
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2014 (2013) Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2
96 (59)  BE Quick ‘28 4  7  4  6  3  6 
96 (145) DSO 5  7  4  7  3  6 
96 (59)  DVS ‘33 Ermelo 3  7  4  7  4  6 
96 (145) DZOH 5 7 5 6 3 6
96 (88)  Helpman 4  6  4  7  5  6 
96 (124)  Hercules 3  7  4  7  4  6 
96 (106) HVCH 4  6  5  7 4  7 
96 (88)  Juliana ‘31 3  6  4  7  4  6 
96 (124) Kloetinge 4  7  4  7  4  6 
96 (77)  Orion 4  8  3  7  3  6 
96 (88) Sarto 4  7  5  6  4  6 
96 (88) Someren 5  6  4  7  4  6 
96 (124) TVC ‘28 3  7  4  7  4  6 
96 (106) Voorschoten ‘97 4  7  5  6  4  6 
96 (88) Sc ‘t Zand 5  7  5  6  3  5 

I N  M E M O R I A M

WIL STORM

Op 14 oktober is Wil Storm overleden op de leeftijd van 75 jaar. De namen van Meindert 
en Wil Storm zijn onlosmakelijk verbonden met de kantine van onze vereniging. Vele ja-
ren lang waren Meindert en Wil het ‘gezicht’ van onze vereniging. Ook in de periode dat 
Meindert jr. de kantine beheerde was Wil vaak aanwezig en ze stak zo nodig een helpende 
hand toe. Zo heeft zij vele uren op het Wesselopark doorgebracht. Ook later in Amicitia 
sprong zij vaak bij.
Wil was altijd duidelijk aanwezig; ze had een uitgesproken mening en stak die niet onder 
stoelen of banken. Ze kon vrij direct zijn, maar ze was wel duidelijk. Bij het afscheid op 18 
oktober was een aantal leden van onze vereniging aanwezig. Zij hoorden hoe vooral de 
kleindochters op hun eigen manier afscheid namen van hun oma.
De familie Storm zal Wil erg missen.
We wensen hen veel sterkte in de komende tijd.

Adri de Bruine
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De ‘irritante’ Kloetinge-supporter door Len Wolters

Ongefundeerd, onuitstaanbaar en vaak vreselijk irritant. Dat zijn supporters in mindere tijden. Spelers hebben 
makkelijk praten. Die verkassen gewoon naar een andere club als ze het beu zijn. Een supporter is eeuwig 
verbonden aan de clubkleuren. Het is geen keuze, maar een way of live.

Zélfs bij een club als Kloetinge 
hoort gemor. Dat zit nou eenmaal 
in het DNA van de mens. Als het 
minder gaat, krijg je gezeur, geza-
nik en gemopper. De spelers van 
de eerste selectie worden er gek 
van. “Al dat gezeik telkens!” Lo-
gisch. Maar verplaats je eens in de 
gedachtegang van de supporter. Jij 
als speler koos er ooit voor om je 
heil te zoeken op het Wesselopark. 
De man met sjaal op de tribune 
is voor eeuwig geketend aan het 
groen-wit. Of ie nou wil of niet.

Moedeloosheid
Kloetinge-Xerxes 3-3: Nog tien 
seconden en de eerste competitie-
zege van het seizoen was een feit. 
Iedereen op Kloetinge was eraan 
toe. Het groen-witte hart werd 
diep in de blessuretijd (3-2-voor-
sprong) nog één keer op de proef 
gesteld. Nog één hoekschop over-
leven en de buit was binnen. Toch 
bekroop iedereen een naar gevoel 
toen de corner getrapt werd. Het 
zou toch niet weer misgaan..?
Eenmaal thuisgekomen, kwamen 
er wat krachttermen los en vlogen 
er verschillende voorwerpen door 
de kamer. Weer ging het mis. En 
weer in de laatste minuten. Waar 

heeft de Kloetinge-supporter dit 
aan te danken? Waarom wij? 
Waarom zit het niet mee? Is het 
kwaliteit? Een supporter gaat zich-
zelf pas vragen stellen als er niet 
gewonnen wordt. Hij of zij kijkt 
niet naar het spelbeeld, of naar de 
pech- of geluksfactor. Alleen de 
punten tellen.

Ommekeer?
Voor de start van de competi-
tie hadden velen hun mening al 
klaar. “We degraderen toch” en 
“We hebben niets te zoeken in 
de hoofdklasse.” Diezelfde men-
sen vinden het nu raar dat ‘we’ 
tegen degradatie vechten. Beetje 
raar toch? Laten we het even om-
draaien: Kloetinge is dit seizoen 
nog niet één keer weggespeeld, 
heeft elke wedstrijd punten kun-
nen pakken en speelt nog niet op 
de toppen van haar kunnen. Die-
derik spreekt week in week uit zijn 
vertrouwen uit over de ploeg. Op 
sportpark Nieuw-Zuid, tegen het 
Quick Boys van Dirkie Kuyt, werd 
dat vertrouwen uitbetaald. Drie 
weken daarvoor waren we nog 
‘offi cieus gedegradeerd’ en krap 
een maand later doe ‘we’ opeens 

weer helemaal mee. 

Oproep
Of de wedstrijd tegen Quick Boys 
een keerpunt was, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Wel werd dui-
delijk dat je met ongeloofl ijk veel 
werklust, strijd en een geslepen 
tactiek driepunters kunt pakken. 
Ook in deze hoofklasse. Passie 
houdt Kloetinge al jaren staande 
in de top van het amateurvoetbal. 
Deze wedstrijdopvatting wordt 
niet alleen van de spelers ge-
vraagd, maar ook van de sponso-
ren, bestuursleden, supporters en 
zelfs de trainer van F7. 
Dat je het als supporter soms even 
niet meer ziet zitten, begrijp ik 
goed. Scheldt thuis je huisdier de 
huid vol of gooi een paar kussens 
tegen de muur. Maar zorg dat je 
er zaterdag weer staat op het Wes-
selopark. Geef Timo Jansen of 
Mark Schuit even een schouder 
klopje, of biedt Jordan een fl esje 
bier aan. Kortom: doe er alles aan 
om dit seizoen wederom tot een 
goed einde te brengen.
Kloetinge is al jaren een volwaar-
dig hoofdklasser. En als het aan mij 
ligt, blijft dat ook zo. 

Bij Quick Boys zagen we bij de Kloetinge aanhang alleen maar tevreden gezichten

Diep in blessuretijd kwam Xerxes toch nog 
naast Kloetinge (3-3)
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3 januari 2015 
Nieuwjaarsreceptie / trimloop

31 januari 19:30
Leiderstoernooi

? april
Disco-avond C- en D-jeugd

13 december 20:00
4e Kerstveiling

24-31 december 8:00
Jeud kerstzaalvoetbaltoernooi

EVENEMENTENKALENDER
seizoen 2014-2015

10 januari
Mountainbike/wandeltocht

10 januari
Bioscoopbezoek Mini- en F- pup.

7 maart
Das Grosse Klusdurpfest

? maart
Bezoek eredivisiewedstrijd

Mini’s t/m A-junioren

? mei
Dick Bunt toernooi

6 juni
Seizoensafsluiting
 + traktatie jeugd

KerstveilingKerstveiling ONDER

VOORBEHOUD

ONDER

VOORBEHOUD
Verder informatie via fl yers,
website en de Korrel.

We zijn uiteraard blij met een 
grote opkomst bij de evenemen-
ten en hopen dat ieder het naar 
de zin heeft.

De evenementencommissie
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Even voorstellen
Onlangs stond op de website van Kloetinge en in de ‘De Korrel’ ver-
meld dat ik de functie van veiligheidscoördinator op me heb genomen. 
Daarom wil ik mij even voorstellen aan degenen die mij nog niet ken-
nen. 

Wat houdt de functie van veiligheidscoördinator in volgens
Handboek competitiezaken amateurvoetbal - landelijke informatie / seizoen 2014/15

1. Alle verenigingen uit de top- en hoofdklasse zijn verplicht bij wedstrijden van het eerste elftal een veilig-
heidscoördinator aan te wijzen. Hij moet ten minste 18 jaar zijn en als lid van de desbetreffende vereniging 
geregistreerd staan.

2. De veiligheidscoördinator vervangt de wedstrijdcoördinator, voor zover het werkzaamheden betreft die te 
maken hebben met de veiligheid en beveiliging rondom wedstrijden van het eerste elftal. 

3. De veiligheidscoördinator: 
a. geeft leiding aan de veiligheidsorganisatie en de stewardorganisatie en legt verantwoordelijkheid af 

aan het bestuur; 
b. adviseert, stuurt en ondersteunt activiteiten op het gebied van veiligheid en openbare orde; 
c. draagt zorg voor bindende en vaste afspraken in overleg met de ketenpartners; 
d. draagt zorg voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid, verricht daartoe taken rondom wedstrijdorga-

nisatie en de wedstrijd (thuis- en uitwedstrijden); 
e. is verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de operationele veiligheidsorgani-

satie rondom wedstrijden van het eerste elftal; 
f. informeert, indien nodig, de scheidsrechter over de genomen maatregelen.

 
Ik hoop op een veilig en sportief seizoen in de hoofdklasse en hopelijk kan iedereen weer genieten van het 
mooie voetbal op het Wesselopark. Dus kom vooral allemaal kijken naar de wedstrijden want die support kun-
nen de spelers goed gebruiken.

Wie is Jos?
Ik ben Jos Geerlings, oud 63 jaar, 3 kleinkinderen voetballen bij vv 
Kloetinge en ben daarom al redelijk thuis in de vereniging.
Binnen de vereniging ben ik ook lid van de evenementencommis-
sie en vandaar uit wordt door mij de Kerstveiling georganiseerd. 
Dit jaar weer voor de 4e keer.

Eventjes terug
De personele problemen achter de bar lijken opgelost. Er is een nieuw lid toe-
getreden tot het kantinegilde zo lijkt het. Bij de thuiswedstrijd tegen RVVH 
stond er een oude bekende biertjes te tappen. Ondanks dat hij nu bij Goes 
keept, blijft Niels Zoutewelle de weg naar het Wesselopark vinden.
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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 succesvol 2015

zaterdag

3 januari 2015

16:00 clubhuis

Wesselopark

Interessant
Voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het amateurvoetbal is de website van 
de BAV
(Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen) wellicht interessant. Hierop zijn zijn al-
lerlei artikelen over het amateurvoetbal te vinden. Surf dus naar bav-voetbal.nl
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vv Kloetinge mag erg blij zijn met de bloeiende sponsorclub Business-
Club vv Kloetinge. Zij zorgen voor fi nanciële ondersteuning van de ver-
eniging, niet alleen van de eerste selectie, maar van de hele vereniging. 
De sponsoren komen overal vandaan en uiteraard komt er ook een aan-
tal uit Kloetinge. Voor dit nummer was ik op bezoek bij één van die 
Kloetingse bedrijven, nl. Zandee Kloetinge B.V.
Dit bedrijf, dat aan de Manneeweg 3 is gevestigd wordt inmiddels ge-
leid door een tweede en derde generatie Kloetingse ondernemers, te 
weten Johnnie en Willem Zandee jr.

ZANDEE KLOETINGE

Fruit
Je hoeft niet eens zo hard te kun-
nen schieten om een bal vanaf het 
4e veld in een boomgaard van 
Zandee te schieten. Eigenlijk zijn 
we dus gewoon buren. Voor mij is 
het bekend terrein; jarenlang heb 
ik bij Johnnie en Ellen fruit geplukt. 
Het was best leuk werk; de sfeer 
was prima; we hadden een gezel-

lige ploeg. Het fruitbedrijf is nu 
ondergebracht in een samenwer-
kingsverband met DM Fruit, even-
eens sponsor van onze vereniging. 
Zandee brengt de grond en de 
bomen in en DM Fruit verzorgt de 
teelt en de pluk. Daardoor is ook 
het winkeltje in de schuur aan het 
Noordeinde verdwenen. Jarenlang 
was daar op zaterdagmorgen fruit 

te koop. Velen, waaronder een 
groot aantal mensen, die naar het 
Wesselopark kwamen, haalden 
daar hun appels, peren en prui-
men.

Sponsoring
Eigenlijk is het logisch dat Kloe-
tingse bedrijven lid zijn van de 
sponsorclub (BCK); althans dat 

Sponsor van de maand

door Adri de Bruine

Willem Zandee jr. en vader Johnnie    
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vindt Marco van de Linde. Willem: 
“Hij nodigde ons uit om een wed-
strijd bij te wonen. En dat was niet 
zomaar een wedstrijd, maar de 
Zeeuwse derby tegen Hoek. Dat 
was eigenlijk heel leuk en gezel-
lig, vandaar dat we lid geworden 
zijn van de BCK. Zelf heb ik ook in 
de jeugd bij Kloetinge gespeeld en 
we doen mee aan het jaarlijkse be-
drijventoernooi. We hadden al een 
aantal jaren een reclamebord op 
het Wesselopark; eigenlijk twee, 
want er hangt ook een bord bij 
de tennisclub. Ook sponsoren wij 
de Kloetingse korfbalvereniging 
Blauw Wit. Sponsoring is belang-
rijk voor ons. Niet alleen voor het 
directe contact met onze relaties, 
supporters van de vereniging, maar 
ook voor het vergroten van onze  
naamsbekendheid. Daarnaast  wil-
len wij ook onze maatschappelijke 
betrokkenheid laten zien. In het 
werk, dat wij uitvoeren hebben wij 
respect voor onze woonomgeving 
en daar willen we op deze manier 

iets voor terug doen.”

Ontwikkeling
In 1969 begon Willem sr. met een 
Unimog een loonsproeibedrijf aan 
het Noordeinde. Later kocht hij 
er een stuk boomgaard bij. Door 
andere stukken te pachten of te 
kopen werd de boomgaard steeds 
groter; dat is nog te horen aan 
de namen van de verschillende 
boomgaarden. Willem jr.: “Op 
een bepaald moment kocht opa 
een trekker om de boomgaarden 
te maaien. Met de Unimog ver-
zorgde hij de onkruidbestrijding 
bij bedrijven (boeren en fruittelers) 
en voor de overheid, (gemeenten, 
waterschap en provincie). In 1982 
kwam mijn vader (Johnnie) er bij; 
samen met mijn opa vormde hij 
een maatschap. In deze periode 
werden ook de werkzaamheden 
in de groenvoorziening uitgebreid. 
In de loop van de jaren werd met 
het sproeibedrijf gestopt en werd 
het maaiwerk de belangrijkste ac-

tiviteit naast de fruitteelt” In 2000 
is Willem sr. teruggetreden uit het 
bedrijf en is er een vennootschap 
onder fi rma gevormd. Willem 
jr.: “Niet dat opa nu niets meer 
doet; hij zit nog bijna dagelijks 
op de trekker; hij doet dat veel te 
graag.” Na 2000 werden de werk-
zaamheden sterk uitgebreid vooral 
in de groenvoorziening, de glad-
heidsbestrijding en transport. In 
2010 kwam Willem jr. in de maat-
schap en werd die omgevormd tot 
een besloten vennootschap. Het 
bedrijf is nog constant in ontwik-
keling. “Op dit moment wordt er 
een nieuwe loods met overkap-
ping gebouwd. Zodra die klaar is 
gaan we beginnen met de herin-
richting van de loodsen waardoor 
we ons wagen- en machinepark 
nog beter kunnen beheren.” Joh-
nnie: “Veel materiaal stond een 
groot deel van het jaar buiten in 
weer en wind en dat is er niet goed 
voor. We hebben pas een nieuwe 
trekker gekocht; die is weer wat 

Naast de fruitteelt is het maaiwerk een belangrijke activiteit van de fi rma Zandee
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vriendelijker voor het milieu door 
een verminderde uitstoot en een 
lager brandstofgebruik. Het zou 
zonde zijn om die buiten te laten 
staan.” 

Verschillende werkzaamheden
Op dit moment zijn er 17 perso-
neelsleden in vaste dienst, inclusief 
Willem jr. en Johnnie. Verder zijn er 
6 ZZP-ers ingehuurd. Die zijn naast 
het eigen personeel fl exibel inzet-
baar. Willem: “Het maaien is een 
belangrijke activiteit. We opereren 
op een markt met veel concur-
rentie, waarbij de opdrachtgever 
hoge eisen stelt aan het resultaat. 
Om aan deze hoge eisen te vol-
doen besteden we veel aandacht 
en zorg aan het werk Ons interne 
kwaliteitssysteem ISO 9001/ VCA 
zien we als één van de middelen 
om een goed eindproduct te rea-
liseren, dat voldoet aan de eisen 
van de opdrachtgever. De eerste 
maaironde is in mei; we maaien 
de bermen dan tot 1½ meter van 
de rand van de weg. Niet verder 
om broedende en jonge vogels te 
sparen. Het gaat dan vooral om 
de zichtlijnen bij kruispunten. We 
moeten dan zo maaien dat de ver-
keersveiligheid wordt bevorderd. 
Volgens de Flora en Fauna wet 
mogen tot 15 juli alleen beperkte 
werkzaamheden worden uitge-
voerd. Het gemaaide gras wordt 
tot rollen geperst en afgevoerd 
naar een groencomposteringsbe-
drijf in Zegge. Vandaar ook de ei-
gen vrachtwagens. Het gras mag 
niet aan het vee worden gevoerd 
in verband met de mogelijke aan-
wezigheid van schadelijke stoffen. 
Eind november is het maaien afge-
lopen tot het voorjaar. We schake-
len dan over op ander werk zoals 
het rooien van bomen, het knip-
pen van heggen en windschermen 
voor de overheid en voor particu-
lieren zoals fruittelers en camping-

houders. Dat werk doen we in heel 
Zeeland boven de Westerschelde. 
Verder voeren we cultuurtech-
nische werkzaamheden uit zoals 
het aanleggen van een speelveld, 
een speeltuintje of een parkje. De 
vrachtwagens gebruiken we voor 
eigen vervoer en ze kunnen wor-
den verhuurd voor werkzaamhe-
den in de weg- en waterbouw.”

Glad
In de winter is de gladheidsbestrij-
ding een minstens zo belangrijke 
activiteit. Zandee Kloetinge ver-
zorgt de gladheidsbestrijding in 
heel Zuid-Beveland. Willem: “We 
doen dat op alle buitenwegen van 
de gemeenten, het Waterschap 
en de provincie; binnen de be-
bouwde kom doen de gemeenten 
dit zelf. Op verschillende plaat-
sen zijn in het wegdek sensoren 
aangebracht, die gegevens over 
temperatuur, vochtigheid en het 
zoutgehalte doorgeven aan een 
computer, waarin ook de weers-

verwachting is ingevoerd. Als er 
gevaar voor gladheid dreigt krijgt 
de operator van de provincie een 
seintje en als hij het nodig vindt, 
waarschuwt hij ons. Wij roepen 
het eigen personeel en de onder-
aannemers op en dan gaan de 
gladheidsbestrijders de weg op. 
Dat is preventief strooien.
Er is ook een andere manier: cura-
tief strooien. Dit betekent, dat we 
gaan strooien vanaf het ogenblik 
dat het begint te sneeuwen of te 
ijzelen. In dat geval is het perso-
neel stand by en staat alles klaar 
om uit te rukken. De strooiers zijn 
gevuld en de sneeuwschuivers zijn 
gemonteerd, zodat ze snel aan 
het werk kunnen. Het is onze taak 
wegen en straten zo snel mogelijk 
weer begaanbaar te maken. We 
werken niet alleen voor de over-
heid, maar ook voor bedrijven. 
We verzorgen dan de gladheids-
bestrijding op hun bedrijfsterrei-
nen want een goed berijdbaar en 
begaanbaar bedrijfsterrein zorgt 
niet alleen voor continuïteit van 
de bedrijfsactiviteiten, maar ook 
voor de veiligheid van personeel, 
bezoekers en leveranciers.” 
De werkzaamheden nemen een 
groot deel van de tijd in beslag, 
maar als er even ruimte is komen 
Johnnie en Willem graag op het 
Wesselopark kijken naar een potje 
voetbal!

Enkele zakelijke gegevens:
Zandee Kloetinge BV
Manneeweg 3 
4481 NB Kloetinge
Tel. 0113-22 08 86
www.zandeekloetinge.nl
(in ontwikkeling)

Zandee
Kloetinge

Na de maaiperiode wordt overgeschakeld 
op het rooien van bomen

Ook gladheidsbestrijding behoort tot de 
werkzaamheden
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Wedstrijdbal
Het was zeker niet de beste wedstrijd van
Kloetinge 1 tegen FC ’s-Gravenzande. Ook het 
scoreverloop was in de voorgaande aanmerkelijk 
spectaculairder geweest.
Maar na afl oop stond de 1-0 toch maar mooi op 
het scorebord.
Doordat dit in de acht voorgaande wedstrijden 
niet gelukt was dachten ze bij Drukkerij Zeeland 
“dat moet dan aan de wedstrijdbal gelegen
hebben”.
Volgend jaar sponsoren we die opnieuw.FO
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Heeft u alles netjes

aangegeven bij het passeren
van de grens?
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Stalling fi etsen
Verzoek van het bestuur en de veiligheidscoördinator

De laatste tijd staan er op het park voor de ingang heel veel fi etsen. Dit is al vroeg op de zaterdagochtend 
het geval. De hoofdingang is dan bijna niet meer toegankelijk voor de hulpdiensten die af en toe met spoed 
op het park aanwezig moeten zijn.

Vrijwilligers moeten dan snel een 
groot aantal fi etsen uit het mid-
denpad verwijderen om een goede 
doorgang te creëren. Dit is ook zo 
op het pad dat achter de kantine 
loopt (langs de handboogschiet-
vereniging). Ook hier moet wel 
eens een hulpdienst doorheen. 
Bij thuiswedstrijden van het 1ste 
is dat ook zo. De aanwezige ste-
wards/ordehandhavers zijn dan 
vanaf 13.00 uur bezig met het 
verplaatsen van fi etsen om een 
goede doorgang open te houden. 
Dit gaat vaak door tot net voor 
aanvang van de wedstrijd.
Het verzoek is dan ook om uw 
fi ets zoveel mogelijk in de daar-
voor bestemde fi etsrekken, op 
het grasveld voor skatebaan of 

het pleintje bij de parkeerplaatsen 
voor invaliden en bij de gymzaal 
neer te zetten.
Iedereen heeft hier baat bij. Als 
er iets ernstigs gebeurt wil je toch 
ook graag zo spoedig mogelijk 
vakkundig worden geholpen????
Op de foto een impressie van hoe 
het er regelmatig bijstaat.

Het bestuur is al in overleg om de 
parkeergelegenheid voor fi etsers 
te verbeteren en/of uit te breiden. 
Voordat dit gerealiseerd is, zijn we 
nog wel even verder maar we kun-
nen er nu met z’n allen wel wat 
aan doen!
Namens het bestuur en de veilig-
heidscoördinator heel veel dank 
hiervoor

 

Niet alleen de hoofdingang, maar ook het 
pad achter de kantine wordt door willekeu-
rige stalling van rijwielen versperd
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Vrijwilligers van de maand
Ja, jullie lezen het goed. Deze rubriek is dit keer in het meervoud. Dat is toch eigenlijk wel in tegenspraak 
met waarover in de vorige uitgaven van ons clubblad vaak geklaagd is. Er waren immers weinig kandidaten 
te vinden die zich voor deze rubriek beschikbaar wilden stellen en nu ineens twee.

Helaas is 
h i e r i n 
n o g 

niet veel ver-
anderd maar 
deze twee wer-
ken heel nauw 
met elkaar samen 
waardoor ze ook 
voor dit interview 
niet te scheiden waren. Overigens 
de aanmelding om op vrijwillige 
basis iets voor onze vereniging te 
doen staat nog op een laag paitje. 
Op de 800 fl yers, die zowel inhou-
delijk als uiterlijk van uitstekende 
kwaliteit waren en met de vorige 
uitgave van het clubblad zijn be-
zorgd, is zegge en schrijve 1 re-
actie gekomen. Er was zelfs voor 
de georganiseerde ochtend voor 
ouders van nieuwe leden geen be-
langstelling. Het gevolg daarvan is 
dat het bestuur niets anders kan 
dan het voorlopig voor een be-
paalde categorie verplicht stellen 
van het doen van vrijwilligerswerk. 
Immers nu de vereniging weer 
wat is uitgebreid met een aantal 
jongere leden is het logisch dat er 
tevens vrijwilligers bij moeten ko-

men. Zeker omdat bepaalde teams 
voor begeleiding ook nu al on-
derbezet zijn. Toch heeft gelukkig 
het meervoud van vrijwilliger in 
de huidige rubriek een andere be-
tekenis. Hieraan kan dan wellicht 
een voorbeeld worden genomen. 
Lees maar eens!

Vroege vogels 
Het gaat dit keer over twee vrou-
welijke vrijwilligers die, zeg maar, 
voor dag en dauw opstaan om 
de jongere leden de mogelijkheid 
te bieden een balletje te trappen. 
Eerder is al eens gezegd dat er op 
zaterdagmorgen vrijwilligers zijn 
die al om half acht naar het sport-
veld komen om een aantal zaken 
voor te bereiden omdat meestal 
om kwart voor negen de eerste 

wedstrijden van 
de jeugd al wor-
den gespeeld. 
Dit betekent ook 
dat één van die 
dames ook zo 
vroeg komt om 

bijvoorbeeld koffi e 
te zetten voor de 
scheidrechters en 

voor de andere vroege vogels. Er 
zijn kennelijk niet veel ouders van 
de jeugdleden die hierbij stil staan. 
Mogelijk zitten die dan nog lekker 
aan het ontbijt en/of gaan bood-
schappen doen omdat Jantje of 
Pietje toch al naar het sportveld is 
vertrokken en daar wel door ande-
ren (vrijwilligers) wordt opgevan-
gen.

Wie zijn dan toch die 2 vrijwillige 
dames?
Er was met hen voor het interview 
een afspraak gemaakt op maan-
dagmorgen 10 uur in het clubhuis 
of zoals ook wel vaak wordt ge-
zegd in ‘de kantine’. Na sluiting op 
zaterdagavond wordt daar de erg-
ste rommel opgeruimd. Het is ech-
ter gewenst dat het clubhuis goed 

HELMA
VAN DE SCHRAAF

GERRIE
VAN DALEN&
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wordt schoon gemaakt want daar 
blijven zo hier en daar wel eens 
luchtjes hangen en de vloeren, 
zeker als het wat nat is geweest, 
worden ook niet vanzelf schoon. 
Op maandagmorgen om half acht 
beginnen Gerrie van Dalen en Hel-
ma van de Schraaf, dus al vroeg, 
met de schoonmaak.. Toen we om 
ongeveer tien uur rond de tafel 
gingen zitten was alles al lekker 
schoon en het rook fris. Het ont-
haal ging uiteraard gepaard met 
een lekker kopje koffi e.

Gerrie en Helma zijn een eenheid 
als vrijwilliger
Gerrie van Dalen, 66 jaar, de vrouw 
van Piet, die velen van ons wel zul-
len kennen. Hij was immers ook 
jaren, eerst als voetballer (keeper) 
op het sportveld te vinden en later 
als vrijwilliger. Omdat zijn gezond-
heid wat te wensen overlaat heeft 
hij helaas een stapje terug moeten 
doen. Als hij thuis nog iets voor de 
voetbal kan doen dan zal hij dat 
niet nalaten, o.a. het vouwen van 
de omslagen voor het clubblad. 
Hij doet dit als de beste, scherp 
gevouwen, zodat de bladen er ge-
makkelijk in gedaan kunnen wor-
den. Door haar man Piet is Gerrie 
al jaren geleden automatisch ook 
in het vrijwilligerswerk gerold en 
ze zou het nog niet willen missen. 
Zeker nu zij samen met Piet ook 
niet zo gemakkelijk weg kan is ze 
meer aan huis gekluisterd.

Helma, 56 jaar kennen velen van-
zelfsprekend ook al jaren want de 
naam van de Schraaf heeft een 
bekende klank. Haar vader Piet 
heeft een tijdlang als vrijwilliger ’s 
zaterdags aan de kassa gestaan. 
Bovendien hielp hij ook met het 
gereed maken van het clubblad. 
Helaas is Piet al een heel tijdje ge-
leden overleden. Het is echter nog 
maar kort dat Helma haar moeder 

ook door overlijden moet missen. 
Daarom zit zij op het ogenblik niet 
zo lekker in haar vel. Haar werk 
als vrijwilliger geeft ze daarvoor 
niet prijs. Ze heeft in de loop der 
jaren al heel wat vrijwilligerswerk 
voor de vereniging gedaan, zij is 
destijds gestart in de keuken van 
de kantine. Gerrie en Helma hou-
den steeds contact met elkaar. Als 
de één op een bepaald moment 
niet kan of als er iets extra’s moet 
gebeuren dan is altijd wel de tele-
foon voor het grijpen om overleg 
te plegen. Een stel toffe vrouwen 
dus. Een kleine anekdote over de 
naam van de Schraaf, want wis-
ten jullie dat een achternicht van 
Helma’s vader een televisiecory-
fee is/was. Weliswaar niet onder 
haar eigen naam, maar onder die 
van Nelleke van der Kroft. Ze pre-
senteerde mede het programma 
Kunst en Kitsch en is daar zo juist 
mee gestopt. Vroeger woonde ze 
in de Bernhardstraat te Kloetinge. 
Overigens niet de favoriet van 
Helma.

En toen kwamen de verhalen
We kennen Gerrie en Helma als 
vrijwilligers die goed van de tong-
riem zijn gesneden. Over het 
clubhuis zullen we het verder niet 
meer hebben want dat is schoon 
omdat het elke maandagmorgen 
piekfi jn in orde wordt gebracht. 
Op de vroege zaterdagmorgen 
is er ook werk aan de winkel. De 
één komt soms wat vroeger dan 
de ander maar meestal ook rond 
de klok van half acht. Afhankelijk 
van de drukte en de wedstrijden 
gaat Gerrie meestal tussen vier en 
vijf ’s middags naar huis. Helma 
gaat meestal als laatste weg, tus-
sen zes en zeven uur want zij zorgt 
ook nog voor een afzakkertje in 
de commissiekamer voor scheids-
rechters en bestuurs- en commis-
sieleden. Ja, en wat doen ze dan 
de hele dag. Ze nemen ’s morgens 
hun intrek beneden in de koffi e-
kamer (washok) van de nieuwe 
kleedruimtes. Ze vangen de spe-
lers, ’s morgens de jeugd, op en di-
rigeren ze naar één van de kleed-
kamers. Ze ruimen tussendoor alle 
troep op o.a. de gangen aanvegen 
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vanwege het gras dat mee naar 
binnen gebracht wordt aan de 
schoenen. Ze voorzien de spelers 
van thee in de rust en niet te ver-
geten de scheidsrechters die een 
lekker kopje koffi e krijgen of een 
ander drankje. De scheidsrechters 
stellen in het algemeen deze ver-
zorging erg op prijs, zelfs zo, dat 
één van hen al eens een klein pre-
sentje voor de dames meebracht. 
Ook de elftallen met de wat ou-
dere leden die ’s middags spelen 
gedragen zich tegenover hen wel 
redelijk ook al kunnen ze er soms 
ook een rotzooitje van maken. 
In het algemeen neemt de jeugd 
geen blad voor de mond en moe-
ten ze wel eens iets aanhoren. De 
toiletten worden zo nu en dan bij-
zonder vies en onsmakelijk aange-
troffen. Ondanks het feit dat men 
de schoenen kan reinigen aan de 
borstels bij de buitendeur worden 
deze soms in de kleedkamers tegen 
de muur afgeklopt. Bij toernooien 
krijgt de jeugd soms een appel die 
door wie dan ook gesponsord is. 
Op zich geen slecht idee maar 
het verzoek van de dames is: niet 
meer doen. Vele appels zijn tegen 
de muren van de kleedlokalen ka-
pot gegooid en dat was een vieze 
troep. Nu is het niet zo dat men al-
les moet generaliseren. Het hangt 

soms ook veel af van de leiders die 
bij de teams betrokken zijn. Boven-
dien zijn het niet alleen onze eigen 
leden maar ook de spelers van de 
tegenpartij zijn beslist niet allemaal 
correct, integendeel. En dan maar 
hopen dat onze jeugd zich elders 
op de velden en in de kleedkamers 
goed zullen gedraagt. Op de vraag 
of die rotzooi ook bij meisjesteams 
voorkomt wordt ontkennend ge-
antwoord; al zijn dat ook niet al-
lemaal watjes. Het blijkt echter wel 
noodzakelijk dat een paar potige 
dames zich voor der-
gelijk vrijwilligerswerk 
beschikbaar stellen. 
Het is echter niet al-
lemaal kommer en 
kwel want zo nu en 
dan wordt er ook wel gelachen 
om sommige uitdrukkingen en 
verhaaltjes. De gedragingen, an-
ders dan vroeger, rubriceren de 
dames onder een stukje welvaart. 
Vele ouders gaan werken, beschik-
ken daardoor over wat meer geld 
en de jeugd krijgt tegenwoordig 
alles. Dat deze vrijwilligers soms ’s 
avonds de punt af zijn is verklaar-
baar

Een vraag, kunnen jullie nog een 
anekdote melden
Ze vinden deze vraag een beetje 

moeilijk want welk voorval is nu 
interessant. Toen het zo te praten 
kwam dat we in de sport in feite al-
lemaal op gelijke voet staan en dat 
het niet noodzakelijk is om elkaar 
met mijnheer en mevrouw aan te 
spreken. En zeg maar gewoon ‘je’ 
in plaats van ‘u’. Ja, toen kwam er 
nog iets los. “Als Jan van der Weele 
er op zaterdagmorgen is en ’s mid-
dags niet naar huis gaat dan eet 
hij graag een bakje friet. We halen 
dat voor hem in de kantine en hij 
zit dan boven in de commissieka-

mer. Onder 
aan de trap 
roepen we 
dan: “Mijn-
heer van der 
Weele, je 

friet is er!” Dan roept hij terug: “Ja, 
ik ben thuis en ik heet Jan!” Al met 
al was het een gezellig gesprek en 
we mogen hopen dat deze dames 
nog een lange tijd beschikbaar zijn 
voor deze werkzaamheden. Bo-
vendien zijn zij, toch als wat oude-
re vrijwilligers, een voorbeeld voor 
de jongere moeders en vaders. 
Wie de schoen past, trekke hem 
aan!

Leen Kraak

“Ja, ik ben thuis
en ik heet Jan!”

Wijsheid
Een zaterdagmorgen op het Wesselopark. Er 
wordt op alle velden druk gevoetbald. Vanuit 
de commissiekamer bovenin het kleedgebouw 
kijken ruim 20 jaren bestuurservaring goed-
keurend toe. Twee oud-voorzitters en de hui-
dige voorzitter staan netjes op een rij te kijken.
Wie durft nog zeggen, dat het bestuur geen 
aandacht zou hebben voor de jeugd.
Integendeel! 
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Jeugdactiviteiten 2014-2015

Trimloop
Zaterdag 3 januari 

kunnen we van jong 

tot oud meedoen aan 

de Nieuwjaars trim-

loop.

Een sponsorloop voor 

de jeugd t.b.v. het 

voetbalkamp 2015. 

Een leuke trimloop, 

die buitenom het 

Wesselopark gaat met 

na afl oop een heerlijke 

oliebol en aansluitend 

de Nieuwjaarsreceptie 

in de kantine. 

En ineens stonden daar 3 zwarte Pieten… Zomaar op een zaterdagmorgen tussen de mini’s! Er was ook nog 
een voetbalpiet bij, die zwetend het veld afstapte, er wordt toch pittig getraind bij de mini’s. De kinderen ren-
den in ieder geval van links naar rechts over het veld en als klap op de vuurpijl had opa Piet nog allemaal pakjes 
voor hun bezorgd bij een spelertje

Het Zwemfeest hebben we net gehad, dit was de 1e keer voor vv Kloe-
tinge in het Omnium. We hebben 240 enthousiaste kinderen met de 
begeleiders mogen verwelkomen. Het was een succesvolle avond voor 
mini’s t/m D pupillen met muziek en lichtshow van DJ Jordi.

Jeugdactiviteiten 2014-2015

Drie
 Pieten

Naar de bioscoop
Zaterdag 10 januari gaan we met de voetbal naar de bioscoop. Deze 3 fi lms liggen voor de mini’s, F en E pupillen (+ouders, broertje en zus-jes) klaar

Hoe laat: de fi lm start oo 9.30 uurKosten: € 7,50 p.p. incl. kidscombiVerdere info en opgave formulier volgt via de trainer en de website
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Kortom
vv Kloetinge is een 

vereniging die bruist 
van leuk voetbal en 

andere gezellige
activiteiten.

Naar de Kuip
Inmiddels ook een begrip voor onze 
jeugd. Zondagmiddag 8 maart 
staat de eredivisiewedstrijd Feyen-
oord - NAC op het programma.
Voor de jeugd en de begeleiders 
van vv Kloetinge heeft Feyenoord 
al kaartjes op de plank liggen. Met 
z’n allen naar de Kuip wordt inmid-
dels een begrip voor onze jeugd.

Wafelverkoop

Tijdens het DickBunt toernooi 

in mei worden (met hulp van 

vele moeders) weer 

de bekende wa-

fels verkocht 

om deze 

jeugdactivi-

teiten ook in 

2015 weer 

mogelijk te 

maken. 

Heb je zelf zin om 

mee te helpen en/of nieu-

we ideeën, schroom niet en 

spreek ons aan.

vele moeders) weer 

de bekende wa-

mogelijk te 

Heb je zelf zin om 

mee te helpen en/of nieu-

Informa-
tieavond 
met disco
Voor C en D pupillen 

zal eind januari een informa-

tieve avond worden gehouden in de kan-

tine, uitleg spelregels ect. met als afslui-

ting een gezellige Disco.

Voor C en D pupillen 

zal eind januari een informa-
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Ook in eigen land verbaas je je soms. De KNVB heeft geen cent te 
makken. Medewerkers worden ontslagen, maar op de site van de 

KNVB stond lange tijd een glunderend viertal met een bidboek voor de 
organisatie van het WK voor dames in 2017. Trots als pauwen stonden 
daar Michael van Praag (bondsvoorzitter), Bert van Oostveen (directeur 
betaald voetbal), Hans Spierings (interim-directeur amateurvoetbal) en 
Clemens Ross-Van Dorp (damesvoetbal). Als ik dan ook nog lees dat 
Doetinchem is uitgekozen als speelstad dan kan ik alleen maar conclude-
ren dat mevrouw Ross als oud-voorzitter van de Graafschap haar werk 
goed gedaan heeft. 
De verenigingen blijven de leus ‘zonder respect geen voetbal’ promoten. 
Het zou goed zijn als de bobo’s ook eens bij zichzelf ten rade gaan.

JvdW

Wereldwijd bepaalt de FIFA onder leiding van voorzitter Blatter wat er gebeurt. U hebt zeker in de media ken-
nis genomen over corrupte besluiten in zake de toewijzing van het WK aan Rusland (2018) en Qatar (2022). 
Binnenkort verschijnt hier een rapport over van de ethische commissie. Het rapport is al maanden beschik-
baar, maar het komt nog steeds niet in de openbaarheid. 

In Voetbal International las ik pas 
dat de FBI, de federale politie 

van Amerika, al jarenlang geïnfi l-
treerd is in de organisatie van de 
FIFA. Dat zal straks ook een leuk 
rapport opleveren. En dat rapport 
zal wel in de publiciteit komen.
De discussie over het al of niet 
spelen in Qatar blijft ook maar du-
ren: ‘zomer, winter, doorgaan ja of 
nee’.

In Afrika heeft Marokko zich te-
ruggetrokken als organisator 

van het Afrikaans kampioenschap. 
Het terugtrekken is gebeurd uit 
gezondheidsoverwegingen in ver-
band met de ziekte ebola. De boze 
Afrikaanse bond (de UEFA van 
Afrika) heeft Marokko gestraft 
met een boete van € 50.000, het 
niet meer mee mogen doen aan 
het toernooi en uitsluiting voor 
een aantal jaren van diverse toer-
nooien. Wij zijn de baas en wij 
bepalen wat er gebeurt onder het 
mom van ‘the show must go on’. 
Wat heeft voetbal nu met volksge-
zondheid te maken? 

De organisatie
van het
voetbal
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Kloetinge F4 - pupillenteam van de week
Wat een dag vandaag; ’s ochtends voetballen tegen Wolphaartsdijk en ’s middags ‘pupillenteam van de 
week’ bij de wedstrijd van Kloetinge 1 – Xerxes DZB. En dat allemaal op de warmste 1 november ooit. De 
wedstrijd tegen Wolphaartsdijk winnen we met 5-4, wat een goed begin van deze dag!

Achter vlnr: Mads Koole, Thijmen Visser, Dook Roelands, Jacco de Hooge, Siem 
Dommisse en Luuk Dommisse. Voor: Tycho Collet, Stan Marcusse, Mick den Dekker 
en Bas Remijn. Afwezig: Djovi Kortlever en Rosalie Mol.

Eventjes meedoen met de grote jongens

Om kwart voor 2 verzamelen we 
bij de ingang van het Wesselopark 
en omdat de ploeg uit Rotterdam 
met de bus in de fi le staat kunnen 
we wat langer in de pannakooi 
voetballen. Voor de wedstrijd krij-
gen we nog wat regeltjes over hoe 
we ons tijdens de wedstrijd moe-
ten gedragen en iets lekkers te 
drinken in het sponsorhome.
Tijdens de warming-up doen we 
mee met ‘onze’ grote mannen. 
Als één van ‘onze’ mannen vraagt: 
“Wanneer gaan die ukkies nou 
eens van het veld?”, wordt het 
voor ons tijd om met de vlaggen 
te gaan zwaaien. Onze erehaag is 
gelukkig niet voor niets geweest 
want in de rust staan we met 2-1 
voor. Tijdens de rust gaan we met 
de reserves het veld op om op het 
doel te trappen. Gaaf hoor zo’n 
groot doel! Na de rust nemen we 

plaats op de tribune vanwaar we 
Xerxes DZB gelijk zien maken, ge-
lukkig scoren onze mannen kort 
daarna 3-2. Ver in blessuretijd 
scoort Xerxes helaas de gelijkma-
ker en eindigt de wedstrijd in 3-3.

Wij vonden het een hele leuke 
belevenis en hebben genoten van 
deze super leuke middag, waar-
voor dank!
Spelertjes en leiders Kloetinge F4

Het zwaaien met vlaggen is een feestelijk gezicht
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ZATERDAG
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ZATERDAG
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WESSELOPARK

STARTTIJDEN:
WANDELTOCHT VAN 20 KM TUSSEN 10:30 EN 12:00
ANDERE TOCHTEN TUSSEN 12:00 EN 13:30
INSCHRIJFGELD 5 EURO*
NA AFLOOP ERWTENSOEP, LOTERIJ
EN NATUURLIJK WEER VOLOP MUZIEK

MTB+WANDELTOCHT
KLOETINGE

50% VAN HET INSCHRIJFGELD*
GAAT NAAR STICHTING NETHERLANDS SRI LANKA
WWW.STICHTINGNETHERLANDSSRILANKA.NL

MOUNTAINBIKE WANDELTOCHT

25/50 KM 10/20 KM

MTB poster2015A3.indd   1 17-11-14   12:23

MTB+WANDELTOCHTMTB+WANDELTOCHTMTB+WANDELTOCHTMTB+WANDELTOCHT

Het parcours dit 

jaar VERNIEUWD!
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MEER INFO: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl

Waar gaat het geld naartoe?
De Stichting Netherlands Sri Lanka is een particulier initiatief van 4 Goe-
senaren en ontstaan naar aanleiding van de Tsunami in 2004.
Het doel van de stichting is mee te helpen weeskinderen in Sri Lanka 
zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst. Dankzij giften 
en donaties heeft de stichting nu drie kindertehuizen kunnen bouwen. 
Daar wordt aan 90 kinderen een veilig en liefderijk huis geboden waar 
zij onderwijs volgen en medische zorg ontvangen. De leeftijd van de kin-
deren varieert van 3 tot 18 jaar. Voor het verzorgen van de kinderen en 
het onderhouden van de tehuizen is de stichting geheel afhankelijk van 
gulle gevers.

Theo Schouwenaar,
penningmeester Stichting Netherlands Sri Lanka
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Voetbaldagen vv Kloetinge tijdens de herfstvakantie
In samenwerking met de vv Kloetinge heeft de Voetbalschool Soccerskills de jaarlijkse voetbaldagen ver-
zorgd. Het was ook dit jaar weer een groot succes. Wij als organisatie hebben in ieder geval genoten van de 
leuke en sportieve deelnemers. De voetbaldagen duurden van 10:00 uur tot 15:30 uur.
Voetbalplezier van het begin tot het einde. 
 

SPORTIEF – LEERZAAM – GEZELLIG 

John Ebert en Wybrand Boonstra, trainers van het eerste uur van Voet-
balschool Soccerskills hadden weer een afwisselend programma voor de 
jeugd in elkaar gezet. 
Helaas werkte het weer niet helemaal mee, maar desondanks hebben 
alle kinderen van het begin tot het eind hun inzet getoond. Er was volop 
voetbalplezier. Ruim 50 kinderen hebben deelgenomen aan de voetbal-
dagen op het Wesselopark. Er was een heuse pannakooi afkomstig van 
SMWO. Drie spelers van het eerste elftal en een aantal van de stan-
daardjeugdteams verleenden hun medewerking. Voor de kinderen een 
geweldige ervaring om van jongens van het eerste training te krijgen. 
Met hulp van Lucille Oude Hesselink en Heleen de Lange hebben de 
dames van de kantine, Annelies en Erica de kinderen een heerlijke lunch 
voorgeschoteld. Dankzij Coroos werden de kinderen ook dit jaar weer 
voorzien van ‘Slurpfruit’. Hieronder de ervaring van een ouder en twee 
deelnemers. En daar doen alle vrijwilligers het tenslotte voor!! 

Ons is gevraagd om onze ervaringen met de Voetbalschool Soccerskills 
in de herfstvakantie aan jullie door te geven; bij deze:

De Voetbaldagen op Kloetin-
ge in de herfstvakantie wa-
ren 2 dagen, op woensdag en 
vrijdag met een rustdag er-
tussen, wat wel lekker was. 
Konden de jongens weer op 
krachten komen, want het 
is wel zwaar om een hele dag 
intensief te voetballen. De 
trainers en begeleiders wa-
ren zeer goed en wel grappig. 
Op een leuke manier hebben 
ze de groepen van maximaal 
10 kinderen begeleid over 
de verschillende onderdelen 
en goed uitleg gegeven. Zelf 
spelen deze trainers in het 
1e van Kloetinge wat we dui-
delijk konden zien aan hun 
spel. Onze 2 kinderen heb-
ben beide deelgenomen aan 
de soccerskills en ze von-
den het heel leuk. Sacha was 
zelfs het enige meisje, maar 
ze kon zich goed staande hou-
den tussen het geweld van de 
jongens. De kinderen waren 
ingedeeld naar hun eigen ni-
veau, waardoor ze goed te-
genstand kregen. De oefenin-
gen waren heel afwisselend: 
techniek, partijtjes, afwer-
ken op de goal, pannakooi. 
Kortom 2 heel leuke dagen. 
Trainers, bedankt voor deze 
leuke voetbaldagen.

Eric Northolt
BAS:
“Lekker gevoetbald en leuke 
trainers en ik heb veel geleerd.”

BAS:

SACHA:

“Voor meisjes is het 

ook leuk.”
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Rijzende ster

Nog maar pas toegetreden tot de Korrel-redactie en nu al landelijke bekendheid genietend. Het overkwam 
onze eigen Lennart Zweemer. Zijn ingezonden stuk aan Voetbal International werd verkozen tot ‘brief van 
de week’. In nummer 49 (dec.) kunt u dit hoogstandje terugvinden.
We zijn er als redactie uiteraard zelf ook mee verguld en we hopen u nog veel van zijn pennevruchten te 
kunnen voorschotelen. 

Zonder respect geen voetbal
In Zwitserland werd een speler, na al eerder een aantal schorsingen te 
hebben gehad, voor 50 jaar geschorst. Het begrip royeren zal daar niet 
voorkomen.
In een vorig nummer meldde ik al de forse straffen voor spelers van 
Huizen en Bennekom. De clubs zelf kwamen er met een voorwaarde-
lijke straf en een geldboete vanaf. Inmiddels heeft de KNVB zelf beroep 
aangetekend tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. Het tuchtrecht 
is net als in het normale leven onafhankelijk. Huizen en Bennekom zullen 
niet gerust zijn. Puntenverlies ligt op de loer. 

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j
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1 Kloetinge staat in de top 
5 van Zeeland als het gaat 

om de hoogte van de contribu-
tie voor senioren. Kloetinge is 
relatief duur blijkt uit onderzoek 
van Omroep Zeeland. Weet u 
waar een seniorlid in Zeeland 
het goedkoopst uit is?

2 De momenteel zwaar onder 
vuur liggende bondscoach 

van Oranje, Guus Hiddink 
speelde tijden s het 75-jarig 
jubileum van vv Kloetinge met 
het Australisch elftal op het 
Wesselopark. Weet u welke oud 
international hij bij zich had als 
assistent?

RANDJE
 BUITENSPEL
Deel 8

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

3 Al op 8 november kon op 
het Wesselopark de kampi-

oensvlag in top. Weet u welk 
Pupillenteam van Kloetinge 
tegen Hontenisse najaarskampi-
oen werd?

4Een moeilijke fotovraag 
deze keer. Welke vereniging 

speelt zijn thuiswedstrijden op 
onderstaand veld?

5 Kloetinge A2 doet zijn 
uiterste best zich staande 

te houden in een competitie 
met bijna allemaal A1 elftallen. 
Ze doen verdienstelijk mee en 
bezetten een mooie plek in de 

middenmoot. Kunt u de trainers 
van A2 noemen?

6 Op de laatste algemene le-
denvergadering zijn 2 leden 

benoemd tot erelid van
vv Kloetinge. Weet u welke?

7Op voor velen het mooiste 
amateurvoetbalveld van Ne-

derland won Kloetinge dit sei-
zoen verassend van Quick Boys 
0-1. In maart 2007 kon Quick 
Boys ook al niet van Kloetinge 
winnen in Katwijk en werd het 
1-1. Wie tekende toen voor de 
treffer van Kloetinge?

8 Hoe heet het sportpark waar 
vv Hoedekenskerke zijn 

thuiswedstrijden speelt?

9 Waar staat de afkorting RCS 
voor?

10Wat is het merk van de 
wedstrijdkleding van 

de spelers en speelsters van vv 
Kloetinge?

De juiste antwoorden kunt u 
vinden op pagina 39 van 
deze Korrel.
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FOTO TONY NOYA

Record aantal deelnemers!
Voor de 43e keer wordt in de kerstvakantie het Omnium Jeugdkerst-
zaalvoetbaltoernooi gespeeld in de zalen van Omnium (het vroegere 
Sportpunt Zeeland). De verbouwing is helemaal klaar, zodat we ook 
in het horecagedeelte terecht kunnen. Het Tropisch Bos is eveneens 
gereed.

Ook dit jaar nemen dezelfde ver-
enigingen deel. Dat zijn:
Apollo 15 teams
Bevelanders 13 teams
GOES 21 teams
’s-Heer Arendskerke 15 teams
Kloetinge 64 teams
Robur 2 teams
SSV’65 23 teams
Wolfaartsdijk 12 teams
In totaal zijn er 1330 deelnemers, 
het hoogste aantal ooit.

De 165 teams spelen in de vijf da-
gen, dat het toernooi duurt 748 
wedstrijden. De zalen 1, 2 en 3 zijn 
dan ook volledig bezet; alleen in de 
kleinere zaal 4, waar de F- en mini-
pupillen spelen is nog wat ruimte. 
De wedstrijden van de junioren en 
de D-pupillen staan onder leiding 
van KNVB-scheidsrechters; bij de 
jongere pupillen fl uiten jeugdleden 
en leiders van de deelnemende 
verenigingen de wedstrijden.

Data
De poulewedstrijden worden ge-
speeld op woensdag 24 en zater-
dag 27 december. 
Op maandag 29 en dinsdag 30 
december worden de plaatsings-
wedstrijden gespeeld.
Traditioneel volgen op 31 decem-
ber, Oudejaarsdag, de fi nales; ’s 
morgens spelen de A-, B- en C-ju-
nioren, ’s middags de D-, E- en F-
pupillen. Elke morgen beginnen de 
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eerste wedstrijden om 8 uur; op 24 
en 31 december wordt er gespeeld 
tot 16.00 uur, op de overige dagen 
tot 18.00 uur. 
Iedereen komt minimaal op twee 
dagen in actie, sommigen zelfs op 
drie dagen.
Het volledige programma is te vin-
den op www.jeugdkerstzaalvoet-
bal.nl.

Finaleplaatsen
De poules zijn ingedeeld op sterk-
te; in poule 1 spelen in principe de 
sterkste teams en in poule 4 de wat 
zwakkere of jongere teams. Dat 
betekent, dat in de poulewedstrij-
den teams van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar spelen en dat 
elk team een redelijke kans heeft 
op een fi naleplaats. Bij de junioren 
en de D- en E-pupillen plaatsen de 
poulewinnaars zich rechtstreeks 
voor de fi nalepoule op 31 decem-
ber. De fi nalepoules worden zo 
nodig aangevuld met de bovenste 
ploeg(en) uit de plaatsingspoule 
1, waarin de nummers 2 van elke 
poule tegen elkaar uitkomen. Er 
nemen dit jaar ook 17 meisjes-
teams deel; zij spelen twee keer de 
poulewedstrijden.

Pupillen
Ook dit jaar spelen de E- en de 
2e jaars F-pupillen weer fi nales. 
Bij de 1e jaars F-pupillen en de 
mini-pupillen ‘promoveren’ de 

twee hoogst geplaatste teams van 
de eindrangschikking in de pou-
lewedstrijden zo mogelijk naar 
een hogere poule, terwijl de twee 
laagst geplaatste teams zo mo-
gelijk ‘degraderen’ naar een la-
gere poule. Zo proberen we ook 
hier teams van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar te laten spelen 
en voorkomen we, dat de spelers 
weer dezelfde teams als in de 1e 
ronde tegen komen.

Organisatie
De organisatiecommissie bestaat 
uit leden van de deelnemende 
verenigingen; een aantal van hen 
bemensen het secretariaat. De 
verenigingen leveren ook de eigen 
scheidsrechters voor de pupillen, 
de tijdwaarnemers aan de klok-
ken en de verzorgers. Er zijn dus 
erg veel vrijwilligers betrokken bij 
dit toernooi, dat waarschijnlijk het 
grootste in de provincie is.

Kosten
Het toernooi brengt veel kosten 
mee. Gelukkig is onze gastheer 
Omnium tevens onze hoofdspon-
sor; we zijn daar erg blij mee. Ver-
der levert de gemeente Goes een 
fl inke bijdrage in de vorm van sub-
sidie.
Ook vraagt de organisatiecommis-
sie om steun aan het bedrijfsleven 
in de gemeente Goes, in Kamper-
land en ’s-Gravenpolder. Bedrij-

 

Ledenmutaties
Aangemeld:
Tim Bhagwandin
Thijs Colijn
Luuk Dommisse
Stan Evegroen
Jos Geerlings
Juul Jansen
Joep de Jonge
Connie Karelse
Sven Lagendijk
Senid Malagic
Andraus Potros
Julian Schipper
Mirte van de Velde
Leon Verhage
Davide Wolferts

Vervallen:
Thijs van der Knaap
Micha Kraamer
Ezra van der Slikke
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ven kunnen één of meerdere uren 
zaalhuur à 40 euro per uur spon-
soren. De namen van de spon-
soren komen te staan op een lijst 
in de centrale hal van het Sport-
centrum en op de website www.
jeugdkerstzaalvoetbal.nl, waar 
ook een link naar de websites van 
de sponsoren kan worden aan-
gebracht. Ook worden de namen 
tijdens het toernooi regelmatig 
genoemd via de omroepinstallatie 
in de hallen. Bovendien worden ze 
vermeld in de clubbladen en/of op 
de websites van de deelnemende 
verenigingen. 

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

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 opgeruimd 
achter. Na jullie team komen er 
weer andere teams in en die wil-
len niet graag in jullie rommel 
zitten.

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

- Deelnemers aan het toernooi 
kunnen weer tegen een speciale 
prijs (5 euro) gaan zwemmen 
in het prachtige zwembad van 
Sportpunt Zeeland of op ont-
dekkingstocht in het Tropisch 
Bos. Kaartjes zijn te koop op het 
secretariaat van het toernooi. 
Let op: de prijs is verhoogd!

- Er zijn weer oliebollen te koop in 
Omnium, 10 voor € 5,00).

- In het restaurant is voor € 5 een 
speciaal toernooimenu te koop. 

Dit bestaat uit frites met een 
sausje, een snack en een glas 
Cola, Fanta of Sprite.

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

De Blauwe Kaart

Het ontvangen van een gele of een rode kaart kent elke voetballer wel, 
maar sinds het startschot van het seizoen 2014/2015 is er nog een 
nieuwe kaart toegevoegd. Niet aan het assortiment van de arbitrage 
maar juist voor de teams in de D-, E- en F-categorie. 

Dit seizoen kunnen de jeugdteams in deze categorieën de tegenstanders belonen met een Blauwe 
Kaart na afl oop van de wedstrijd. De Blauwe Kaart staat voor sportief gedrag tijdens de wedstrijd; door 
de tegenstander te belonen wordt sportief gedrag in en om het veld gestimuleerd.

Jong geleerd is oud gedaan, wilt u met uw jeugdteam de sportiviteit van de vereniging en het team een 
boost geven? Meld u dan aan via www.blauwe-kaart.nl
Deelnemende teams ontvangen een coachmap met hierin een notitieboek, pen en uiteraard de blauwe 
kaarten. 
Schroom niet om aan te melden; de KNVB stelt elke week leuke prijzen ter beschikking aan de deelne-
mende teams en wie weet wint uw team wel de hoofdprijs!

vo
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Wishfull thinking
Kloetinge 1 had voor de eerste keer dit seizoen een competitiewedstrijd 
winnend afgesloten. De website van Voetbal op zaterdag was daardoor 
totaal van slag. Bovenstaande lijst gaf helaas niet de juiste stand weer.
Was het maar waar!!

Home is where
the heart is
Tijdens de wedstrijd tussen 
Kloetinge onder 21 en SSV’65 
werd duidelijk dat Rick Mul-
der nog altijd moet wennen 
aan zijn blauwe tenue. Bij een 
ingooi riep hij: “Voor ons! 
Kloetinge-bal.” Zijn shirt 
is weliswaar van kleur veran-
derd, maar het hart is nog al-
tijd groen-wit. 

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

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

- Beslissingen van de scheidsrech-
ters zijn bindend. Het is zeker 

niet de bedoeling, dat een pro-
testerend team in zijn geheel het 
secretariaat komt binnen rollen. 
Als er vragen zijn, is de trainer of 
leider daar uiteraard welkom.

- Tijdens de wedstrijden mogen 
spelers, die op dat moment niet 
moeten spelen niet met een bal 
bezig zijn in de hallen; dat is ge-
vaarlijk. Ook in de centrale hal, 
in de gangen en in de kleedka-
mers mag niet met een bal ge-
speeld worden. Laat die bal dus 
maar thuis. Wie toch loopt te 
ballen en wordt betrapt is de bal 
(voorlopig) kwijt.

- Tijdens het toernooi wordt twee 
keer per dag een verloting ge-

houden om de kosten te bestrij-
den. We hopen, dat u meedoet 
als u er bent en loten koopt..

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

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

Adri de Bruine
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Vierlinden Goes en brasserie de Bult
verzorgen catering

Eeterij-Spelerij Vierlinden Goes, in het groene hart van de Hollandsche Hoeve, en lunchroom brasserie de 
Bult in de gezellige binnenstad van Goes hebben de handen ineen geslagen.
Piet de Haze, de organisator achter het Businessclub Kloetinge plein heeft verschillende sponsoren van vv 
Kloetinge bereid gevonden samen het Kloetinge plein te vormen; dit bleek een schot in de roos.

Op het Kloetinge plein vormden 
de Bult en de Vierlinden het cen-
traal gelegen pleintje waar gege-
ten, gedronken en genetwerkt kon 
worden. Rond dit gezellige plein 
stonden de volgende BusinessClub 
sponsoren met hun eigen stands, 
waar ze kachels, bussen, meubel-
stoffen, kranen, douchezuilen en 
vele andere te verkopen of te ver-
huren producten etaleerden: 
Piet Vogelaar, Bouwopleiding Zee-
land, Bouwbedrijf J. v.d. Linde, Ar-
chitecten Roos en Ros, Zee-eeterij 
De Viskééte, Stoffeerderij Brouwer, 
ZSB/ Smederij Waldor, Dekker BV, 
Faasse Fermont Makelaars.

De sponsoren die hun bijdrage le-
verden aan het horecaplein kregen 
service aan de stands verzorgd 
door de Bult/Vierlinden. Ook om-
liggende stands maakten gretig 
gebruik van deze horecadiensten! 

Uiteraard waren er nog meer 
sponsoren van onze vereniging 
die op de Contacta.nl stonden, 
wellicht dat zij volgend jaar willen 
aansluiten bij dit mooie initiatief. 

De horeca werd verzorgd door 
Eeterij-spelerij Vierlinden in sa-
menwerking met Brasserie de Bult. 
Omdat de genoemde bedrijven 
beiden koffi e afnemen bij DEAC, 
hebben zij een koffi ezetapparaat 
met Barista ‘gesponsord’ gekre-
gen, hierdoor krijgen zij bekend-
heid. Art & Design zorgde voor 
het drukken van de menukaarten 
en fl yers. Untill zorgde voor een 
volledig werkende kassa met de 
bijbehorende schermen en hand-
helds. 
De keuken met terras werd in ruil 
voor vierkante meters gesponsord 
door Hakvoort Professional Vlis-
singen. De muziek, dj en licht/ge-

luid werden verzorgd door Xenox 
en Sound Delight. 
De dranken werden ingekocht via 
Marco Wagenaar van the World 
of Drinks Krabbendijke. De plan-
ten werden verzorgd door Niels 
Paardekoper en bloemstukken 
door Bloemisterij Wisse. 

Onze hartelijke dank voor alle hulp 
in welke vorm dan ook. Ook de 
personen die liever niet genoemd 
wilden worden, bedankt voor de 
beleving en assistentie. De avon-
den waren druk bezocht, zeker 
rond etenstijd waren alle tafels 
goed bezet en ná 21.00 werd er 
onder het genot van een drankje 
gezellig genetwerkt !

Groeten en hopelijk tot ziens in de 
Bult en Vierlinden Goes. 

Contacta.nl 2014 BC Kloetinge plein
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Straks is het weer zover. Eindelijk een loop maar dan gewoon voor de fun 
en integratie van sponsorloop voor zomerjeugdkampen.
De start is om 14.30 uur. Er kan 1 uur onder toezicht worden gelopen.
De deelnemers kunnen dan een ronde lopen van ongeveer 4 km.
De start is vanaf het park en de route loopt gedeeltelijk over de openbare 
weg.
Het verzoek aan de deelnemers om de veiligheid in acht te nemen en de 
organisatie van de loop verzoekt daarom ook dat ouders of leiders dit in 
de gaten willen houden.
Op Noordeinde staan regelaars die tijdelijk het verkeer ophouden tijdens 
passage. Dit is tussen de parkeerplaats van het park en de ingang voorbij 
Kantoor Bals.
Aldaar linksaf de boomgaard in alwaar pijlen gevolgd kunnen worden. 
Verzoek om in het nieuwe park ‘Mirakel’ het voetpad aan te houden.
Op verschillende punten zijn looppijlen geplaatst.

- Start op Wesselopark

- via 2e en 3e veld naar 1e veld, voor 

tribune langs naar ingang/uitgang park

- rechtsaf over parkeerterrein naar 

Noordeinde

- eind rechtsaf tot kantoor Bals, daarna 

linksaf boomgaard in pijlen volgen 

door boomgaard

- op terrein Zandee door hek en dan 

linksaf Jokwegeling (fi etspad)

- eind Stelleweg oversteken en park 

Mirakel in over voetpad

- park uit rechtsaf Stelleweg

- rechtdoor Zomerweg

- linksaf Langeweide

- eind linksaf Kerkepad tot aan 

Noordeinde

- schuin oversteken parkeerterrein Wes-

selopark

- einde nabij kantine

lengte
parcours
ca. 4 km

NieuwjaarstrimloopNieuwjaarstrimloop

ZAT
3

JAN

Op verschillende punten staan 
begeleiders en wordt er stukken 
meegefi etst.
De begeleiders zijn te herkennen 
aan gele veiligheidsvestjes.
Hopelijk hebben we goed loop 
weer en zien we vele deelnemers.

Namens de organisatie een voorspoedig 2015

Na afl oop
oliebollen!

START & FINISH
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Antwoorden
Randje Buitenspel
Deel 8

1. vv Terhole.
2. Johan Neeskens.
3. Kloetinge D 6.
4. vv Zaamslag.
5. Erik Willemse en Mark van Leijden
6. Hans Verstraate en Jan den Dekker
7. Besar Xhoxhaj
8. Sportpark ‘de Kouter’
9. Racing Club Souburg
10. Hummel

 
Verjaardagen
F-Pupillen
en Minipupillen

Januari
1 Melvin van Houweling
8 Persijn de Bruine
11 Owen van de Velde
 Mick Wondergem
12 Wessel Bosman
 Joey Blankenburgh
16 Doug Moens
 Flenn Moens
17 Valentijn Bodhi
 Dies Janse
29 Elian Koenen
 Tijn Oggel 

Februari
2 Mads Koole
6 Thijmen Visser
28 Jona Gerling

Bondsbureau KNVB Zuid 1
in Breda verdwijnt
Onder het mom van ‘KNVB: dichterbij de vereni-
gingen’ verdwijnen de bondsbureaus bij de dis-
tricten. Voor Kloetinge houdt dit in dat het bonds-
bureau in Breda verdwijnt. Er blijven drie centrale 
steunpunten over:

- Het bondsbureau in Zeist met West 1 en West 2.
- Een bureau in de buurt van Eindhoven met Zuid 1 en Zuid 2.
- Een bureau in de omgeving van Zwolle met Noord en Oost.

Daarnaast komen er 30 regionale steunpunten. Deze punten worden in-
gevuld door leden van de ledenraad, die door de verenigingen gekozen 
worden.
Inmiddels zijn er 60 arbeidsplaatsen verdwenen. Jarenlang groeiden de 
bomen tot in de hemel, maar de laatste jaren is er op fi nancieel gebied 
fl ink wat aangemodderd. Einddoel is om het betaald voetbal en amateur-
voetbal organisatorisch in elkaar te schuiven. Op deze wijze kan voor-
komen worden dat het amateurvoetbal dwars gaat liggen, zoals bij de 
promotie van de Topklasse naar de Jupiler League.

Voor mij is duidelijk dat de leus in de openingszin een farce wordt. Alles 
wordt geregisseerd -lees opgelegd- door Zeist en hebben Van Praag, Van 
Oostveen en de huidige interim-directeur amateurvoetbal Spierings hun 
zin doorgedreven. Volgens insiders zijn ook bij dit verhaal, evenals bij 
FIFA en UEFA, smerige spelletjes gespeeld. 

JvdW 

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

ZATERDAG

1 7
JAN. 2015
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 0610 499 390
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining 
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
Jeffrey van de Velde 229 999
Fysiotherapeut
De Clavers
Cees van Iwaarden 215 802
Verzorgers
Jan Kloet 06 24 36 99 99
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge 0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537

SENIOREN
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
 G Frank Saunier 0637 342 209
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
 L  Dimitri Delacourt 0610 062 705
  Jurgen van Cutsem 0651 575 923
5e  L Lauran de Hond 0644 804 577
  Laurens Oele 0651 072 777
  Yoni Lammens 0652 645 100
6e L Lars Sonke 0648 206 496
  Mark Lubbers 0630 407 642
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
  Yannick Sohilait 0615 891 751
 PR Lennart Zweemer 0646 013 584

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 252 074
E-pupillen Wim Folmer 232 408 
F-pup. en Mini’s Guido v.d. Velde 0628 264 301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 0646158491  
 L Ad Joosse 0652542429
A2 T Erik Willemse 0612892545
 T Mark van Leijden 372788
B1 T Jordi Heikens 0629200585  
 T Wilmar Pathuis 0613625347
L Arjan van Schaik  250057
 L Berty Knijnenburg
B2  T Serge Ouinten 0625020521
 T Loek Schipper 0628904252
 L Rinie Versluijs 0640282673
B3 T Ivo van Loo 0652317818
 T John Koster 252988
 T Edwin Ganzeman 613848
B4 T Bob Schouten 312646
 T Pieter Lindenbergh 227105
 C Willemien Gorsse 251668
B5 T Pieter Bruins 0627532476
 T Niels Bakker 0627148878
 L Wim Folmer 232408
C1 T Jimmy Verlinde 0633944536
 L John Mol 0653730658
 L Henk Steenbakker 0651577680
C2 T Reinier Scholten 228029
 T Marijn Corstanje 567170
 L Francois Verrijzer
C3 T Wijbrand Boonstra 0612275775
 T Jan Kole 0643949343
 T Jan Bouman 0613174035

C4 T Ronald Smits 216 506
 T André Smit 250 693
 T Peter Vogel 211 401
C5 T Gerhard Lowiesse 251 771
 T Dirk Bakx 0621 283 149
 T Gerben Pronk 0624 911 879
C6 T Remco Mulder 232 947
 T Wietze van Ruiten
 C Marco Wagenaar 0654 638 426
C7 T Femke de Keijzer 0617 845 784
 T Nathan Kempees 0647 163 652
 L Berty van der Heijde 381 140
 L Rolf Bosboom 271 570
 C Monique Hakkert
MC1 T AndréBustraan 0651 544 551
 T Adri Vermue 0653 664 467
 T Renzo Vermue
MC2 T Martin van Dijk 0650 502 099
 T Maurice van Dijk 0655 971 329

PUPILLEN
D1 T Jason Tjien-Fooh 0630 613 840
 T Martijn Fonteine 0646 042 023
 T Robin Jilleba 0624 394 071
D2 T Hans de Bruine 213 933
 T Abdel Azzagari 232 922
 T Philip van Gurp 0611 238 359
D3 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse 0628 904 218 
D4 T Mischa Flore 222 271
 T Robert Veldhuizen 232 338 
D5 T Patrick Bunt 222 272
 T Antwan de Punder 0628 129 685
 T Erik van Eijkeren 0651 728 585
D6 T Barry Sonke 0620 417 048 
 T Arjan Sandee 0650 505 461
D7 T Ricardo de Marco 0620 887 325
 T Gerard de Nooijer 250 354
 C Anouk Meijer 217 235
E1 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
E2 T Max Joosse 0636 172 176
 T Timo Jansen 0622 402 284
E3 T Richard van Diest 0610 922 225
 T Arjo Schroevers 0613 010 881
 T Marco van Dijk 0611 531 395
E4 T Adin Djcasic 0619 730 701
 L Hans Pekaar 228 353
 L Antoine Hoogerheide 0615 084 701
E5 T Johnny de Rijke  
 T Ramon Uitterhoeve 0634 408 848
 T Harold van Dam 0651 186 873
 L Erik Stevense 0650 507 003
 C Monica Cornelisse 232 121
E6 T Carolien Slootmaker 0636 563 190
 T Jans Onderdijk  
 L Niels Paardekooper 0610 398 260
E7 T Michael Romijn 0622 778 786
 T Berry Simonse 0648 664 832
E8 T Sander vanRooijen 0653 784 997
 T Dirk Rooze 0623 074 120
 T Albert Joosse 0646 753 592
E9 T Vincent Peemen 0646 155 125
 T Jeroen Gerritse
 T Sem Arturo
 T Els Verboom 0651 028 961
F1 T Marcel Kole 0651 143 966  
 T Camil Bosman 0657 808 084
F2 T Rien de Bruine 0623 356 068
 T  Gerard Tibbe 0651 332 122
F3 T Kornelis Kamerling 0623 315 403
 T Wim van de Leur 0654 965 243
F4 T Collet 0620 880 854
 T Martijn Roelands 0654 743 737
 T Rob Koole 0652 795 037 
F5 T Guido van de Velde 0628 264 301
 T Nitin Weezepoel 0616 602 185
 T Mark Evertse 0612 830 000

F6 T Richard Pijpelink 0614 363 476
 T Robin Scholten 0614 548 698
F7 T Johan van der Ploeg 0620 015 997 
 T Joris Meijaard 0614 778 701
 T Ricardo de Marco 0620 887 325

MINISTARS
M1 T Emiel Jansen 0625 497 189
  T Sylvester Koenen 0611 341 355
 T Piet de Haze 0652 350 937
M2 T Rudi Lems 0620 813 360

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 0652 682 829
45+ VOETBAL
Danny Boonman 0655 592 953

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

OVERIGE NAMEN
Webteam
Arie van Bochove, Antoine van Goethem,
Sylvester Koene, Martin Robesin, Miranda Schog
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 0623 302 666
Annelies Minnaard 851 249
tvermeulen@zeelandnet.nl
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 214 777
Jaap Vis 230 626
Archief
Joop Quinten 223 139
Beheerder sponsorhome
Denice Dekker 214 576
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 214 403
Consul
Jan van de Plasse 212 391
Ledenadministratie
Wim de Vos 220 263
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 230 626
Scheidsrechterscoördinator
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker
Adri de Graaf
Hans Verstraate
Jan den Dekker

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
vacant

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo


