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Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter, Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 214 777 
Communicatie en voorzitter@vvkloetinge.nl
Evenementen

Secretaris, Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 330 474
Vice voorzitter en secretariaat@vvkloetinge.nl
Media/PR

Penningmeester en Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 603 867
plv. Technische Zaken penningmeester@vvkloetinge.nl

Wedstrijdzaken, Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 
Scheidsr.coördinator wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
en Horeca

Jeugdzaken en Connie Karelse Lindenstraat 17 4462 BC Goes 233 489
Vrijwilligersbeleid jeugdzaken@vvkloetinge.nl

Commerciële zaken Laurens Oele Valckeslotlaan 45 4461 RZ Goes 0651 072 777
en Kledingbeleid commerciëlezaken@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Jeugdzaken Connie Karelse Lindenstraat 17 4462 BC Goes 233 489
 jeugdzaken@vvkloetinge.nl

Alg.zaken en Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932
 adjoosse@vvkloetinge.nl

Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.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
 tcj_abc@vvkloetinge.nl

D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 252 074
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl

E-pupillen Jans Onderdijk Bachlaan 31 4462 JM Goes 0640 269 855
 jans_onderdijk@hotmail.com

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
Jeugdactiviteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 573 741
 tanjasmit@zeelandnet.nl

Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 250 240

 toernooien@vvkloetinge.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
 sportkleding@zeelandnet.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



2  |   OP DE KORREL - december 2015

Daarom koos ik voor voetbal
Sommige zaken zijn onverklaarbaar. Tijdens het teamweekend van Kloe-
tinge 7 (ja, ook daar ben ik reserve) kwam ik er na een heftig avondje 
stappen achter waarom ik als vijfjarige voor de sport voetbal koos. En 
nee, dat had niets met de gezelligheid te maken.I N H O U D
Voor degenen die denken dat de 
nacht er voor Kloetinge 7 op zit na 
een stapavondje in Valkenswaard, 
zit goed mis. Zo tegen half 4 ’s 
nachts vond een paar man - waar-
onder ik - het wel mooi geweest. 
We gingen terug naar het appar-
tement, waar we met zo’n 25 man 
drie dagen vertoefden.
Iets minder dan een uur later 
stormden de overige teamleden 
binnen. De bierflessen gingen 
open, hamburgers en knakwor-
sten werden opgewarmd, de mu-
ziek stond op z’n hardst en de 
mandarijnen werden door het huis 
gehonkbald (de taferelen waren 
overigens vele malen heftiger dan 
deze pientere samenvatting doet 
vermoeden).
Opeens hoorden we iets voorbij 

onze hoofden suizen en volgde er 
een klap. Een bal werd dwars door 
het gebouw getrapt. Het was een 
streep waar je ‘u’ tegen zegt. Het 
schot kwam vanuit de deurope-
ning. De bal vloog langs alles en 
iedereen heen en verpulverde een 
paar bierflesjes zo’n dertig meter 
verderop. 
Eén van de mannen van K7 kwam 
met een ontiegelijk grote grijns het 
huis binnenlopen. De uitdrukking 
op zijn gezicht zei eigenlijk alles. Bij 
voetbal komen veel dingen kijken 
en er worden allerlei nevenactivi-
teiten aan de sport gelinkt. Maar 
waarom gingen jij en ik op vijfja-
rige leeftijd op voetbal? Juist: om 
gewoon lekker keihard tegen een 
bal aan te rossen. Stiekem is het 
veel lekkerder om een bal kaars-
recht de lucht in te schieten dan 
een lullig geplaatst balletje in de 
benedenhoek.

Voor even kon ik ervan genieten. 
Toen de bal nog een paar keer 
door de lucht vloog, vond ik 
het wel weer genoeg ge-
weest. Het projectiel werd 
naar buiten getrapt. Anders 

hadden de lampenkap-
pen het waarschijnlijk 
niet overleefd. 

 Len Wolters

Van de redactie
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Vanuit het bestuur
De eerste seizoenshelft 2015-2016 zit er voor alle elftallen bijna op. Postieve en negatieve resultaten zijn er 
door alle teams behaald, echter met elkaar hebben we de eer van vv Kloetinge uit en thuis hoog gehouden. 
Trainers/leiders, spelers, vrijwilligers, sponsoren en supporters dank voor de inzet. Met elkaar maken we de 
vereniging die we nu zijn!

Diverse commissies hebben de afgelopen tijd 
hard gewerkt om de gestelde doelstellingen 
mogelijk te maken. U moet dan denken aan 
zorgen voor meer inkomsten, het schoonhou-
den van het Wesselopark, de horecacommissie 
die er elke week weer voor zorgt dat iedereen 
zich welkom voelt op het Wesselopark en dan 
vergeten we er vast nog een paar. 

Wij, commissies en bestuur, kunnen het niet al-
leen. We zijn daarom ook op zoek naar u die als 
vrijwilliger ons komt helpen om vv Kloetinge te 
ondersteunen. Met een paar uurtjes per maand 
maken vele handen licht werk. Alle hulp is wel-
kom. Laat uw stem horen bij het bestuur als u 
iets voor de vereniging wilt doen! 

Op pagina 20 van deze korrel staat een interview met Danny Hijdra over de nieuwe kleding voor alle teams 
vanaf Kloetinge 3 t/m de jeugd. Uniek voor de regio! Voor alle teams nieuwe shirts en broeken die voorzien zijn 
van de vier hoofdsponsoren van het nieuwe kledingbeleid. Tevens biedt het voor u als ouder/bedrijf de kans om 
met uw logo op de voorkant van het shirt een team te sponsoren. Danny zal in het interview hier één en ander 
over vertellen. We lopen er vanaf de winterstop weer allemaal netjes verzorgd bij!

Spelers, trainers en leiders: Veel succes met de laatste wedstrijden voor de winterstop!

Groet, het bestuur

De redactie wenst alle lezers
   fijne feestdagen
                    en een gezond 2016
          vol met heldere ideeën.
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vv Kloetinge op de Contacta 2015
Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november j.l. werd weer de 
Contacta gehouden in de Zeelandhallen! Dit is dé Netwerkbeurs van 
Zuid- West Nederland, en daar moet je natuurlijk bij zijn als Voetbal-
vereniging Kloetinge, 

Dus heeft Piet de Haze actie on-
dernomen om inmiddels voor het 
2e jaar op rij een BC-Kloetinge 
plein te creëren. Sponsoren van vv 
Kloetinge konden zich tegen een 
kleine vergoeding op dit plein pre-
senteren.

Er was ook een horeca‘tent’ te 
vinden, dit keer eens zo groot als 
vorig jaar met wel 74 zitplaatsen, 
een heuse keuken met afwashoek, 
een flinke bar, een dj, lichtshow 
en een koffiecorner. Ook het kas-
sasysteem was geregeld en op 
deze manier kon men met mobiele 
telefoons de bestellingen langs 
de stands (van het BC Kloetinge 
plein) opnemen, waarna de nodi-
ge kopjes koffie, frisjes en biertjes 

werden ‘bezorgd’. De horeca werd 
georganiseerd door 3 bedrijven, 
te weten; Taste Culinair (Yerseke) 
Brasserie de Bult (Goes), Eeterij- 
Spelerij Vierlinden (Goes) alle 3 
sponsor van de BC Kloetinge; een 
gouden zet. 

Wij zijn vele bedrijven en parti-
culieren dankbaar dat zij bij ons 
kwamen borrelen, eten of gezel-
lig een babbeltje kwamen maken. 
Dank ook aan Caféma, die de 
koffie leverde, Jan Kassa die de 
kassa realiseerde, Jaap Wisse met 
zijn welbekende tafelstukjes, Niels 
Paardekoper met mooie Taxus 
potten, Sound Delight voor het 
licht en geluid, Xenox voor de vele 
muzikale nummers.

En last but not least Adriaan v.d. 
Plasse met zijn oesters tijdens de 
BC Kloetinge borrel.

Tijdens de Contacta mochten we 
ook 4 nieuwe BCK-leden verwel-
komen, nl.
De Haze Consultancy
Bouwbedrijf Rijk BV
So WHAT! Fashion and More
Go Interact

Wij willen iedereen bedanken voor 
zijn of haar aanwezigheid. 

Taste Culinair
Brasserie de Bult
Eeterij-spelerij Vierlinden

In de stand van Bouwman KantoorTotaal trok een illusionist de nodige aandacht

Roland Govers (Go Interact)Marlous de Haze (De Haze Consultancy) Arno de Rijder (Bouwbedrijf Rijk)

3D film bekijken bij DRV

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE
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De sponsorclub BCK ondersteunt de hele vereniging, dus niet alleen 
de eerste selectie, maar ook de jeugd. In elk nummer van het clubblad 
stellen we een sponsor aan u voor
Voor dit nummer had ik een gesprek met Arjen Verschoore, directeur 
van Verschoore Camera en Photoservices, op de hoofdvestiging in de 
Klokstraat in Goes.

door Adri de Bruine

Foto Verschoore

Bewaren van beelden
Nooit werden er meer foto’s ge-
maakt dan tegenwoordig. Je hebt 
geen dure camera met allerlei ac-
cessoires nodig om een foto te 
maken; een smartphone is ge-
noeg. Nooit gingen er ook meer 
foto’s verloren dan tegenwoordig. 
Ze worden ‘weggegooid’ of er-
gens opgeslagen op een computer 
en zijn soms moeilijk of niet meer 
terug te vinden en worden verge-
ten. “Dat is jammer,” zegt Arjen: 
“Het bewaren van beelden is heel 
belangrijk. Daarom is het verstan-

dig foto’s af te drukken. Je be-
waart ze eenvoudig, bijvoorbeeld 
in een fotoboek en je bekijkt ze 
veel makkelijker. Ik denk, dat een 
groot deel van de beelden van de 
afgelopen 10 jaar ‘kwijt’ is.”
Het afdrukken van foto’s is de 
laatste jaren veel sneller en beter 
geworden. Vroeger bracht je een 
vol fotorolletje naar de fotozaak of 
naar de supermarkt en een aantal 
dagen later kon je ze op komen 
halen. Nu kun je bij Verschoore 
zelf je foto’s afdrukken of ze na 
een uurtje weer op komen halen, 

De fotozaak in Goes

Arjen Verschoore
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afgedrukt via de 1 uur snelservice. 
Verder kunnen foto’s worden af-
gedrukt op canvas, op posterfor-
maat of als kerstkaart.

Statieportret
Tot het begin van de 20e eeuw 
was het alleen de fotograaf die 
foto’s maakte. Vaak waren dat 
portretten. Het onderwerp ging er 
eens goed voor zitten (of staan) 
want het laten maken van je por-
tret was een hele gebeurtenis.
Zo’n fotograaf was ook Adrie Ver-
schoore, de opa van Arjen. Hij trok 
er met zijn fototoestel op uit, het 
statief achter op de fiets. Hij maak-
te de portretten bij de mensen 
thuis of in een café. Thuis drukte 
hij de foto’s af. In 1919 opende hij 
een atelier in de Lange Vorststraat 
in Goes.

In de twintiger jaren kwam de 
Agfa Click, waarmee de fotogra-
fie ook bereikbaar werd voor het 
grote publiek. Velen pakten de fo-
tografie op als hobby. Adrie ging 

de foto’s van de amateurfotogra-
fen afdrukken. Ook ging hij foto-
toestellen en alles wat erbij kwam 
kijken, verkopen.
In 1936 betrok het bedrijf een 
pand aan de Grote Markt en in 
1996 werd het huidige pand aan 
de Klokstraat in gebruik genomen. 
Door uitbreiding en overnames telt 
het bedrijf nu 9 vestigingen; naast 
Goes is Verschoore ook te vinden 
in Middelburg, Terneuzen, Etten-
Leur, Sluis, Roosendaal, Breda, 
Den Bosch en Bergen op Zoom. 
Arjen: “Eigenlijk is de webshop de 
10e vestiging, van waaruit we in 
heel Nederland en België leveren.” 
Op dit moment heeft het bedrijf 
50 werknemers in dienst.

Digitaliseren
Arjen: “Als mensen een schoe-
nendoos vol foto’s of dia’s heb-
ben, kunnen ze die laten digitali-
seren. Ze komen dan op een DVD 
te staan en zo kun je ze bewaren, 
zonder dat er kwaliteitsverlies op-
treedt. Ook oude films, zoals 8 

mm films en videobanden kun-
nen worden overgezet op DVD. 
Er gaan 2 uren film op 1 DVD. Je 
draait zo’n DVD heel wat makke-
lijker af dan de oude films. Daar-
voor heb je een projector nodig; 
je moet een scherm opzetten en 
de kamer verduisteren. Dat heeft 
natuurlijk wel wat, maar het is een 
heel gedoe. De prijzen van het di-
gitaliseren zijn de laatste jaren heel 
wat lager geworden.”

Van statief tot drone
Verschoore is op dit moment de 
enige fotospeciaalzaak op de Be-
velanden. Alles wat te maken 
heeft met fotografie is er te koop. 
Uiteraard camera’s en accessoires 
zoals statieven, lenzen, flitsers, 
fototassen, filters, autocam acces-
soires, printers, cartridges, fotopa-
pier, lijsten, verrekijkers, telesco-
pen, fotoboeken; kortom te veel 
om op te noemen.
Bovendien kunnen klanten in de 
winkel zelf hun foto’s afdrukken.

Ook in de Lange Dellft te Middelburg kunt u terecht
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Arjen: ”We hebben hier eigenlijk 
alles wat nodig is om beelden di-
gitaal vast te leggen en te bewa-
ren.”
Er zijn zelfs drones uitgerust met 
een camera te koop voor minder 
dan € 100. Dat zijn dan natuurlijk 
niet de professionele drones, die 
gebruikt worden door bedrijven. 
Arjen: “Er zal wel regelgeving met 
betrekking tot het gebruik van 
drones komen, maar ik verwacht, 
dat die niet veel zal verschillen van 
de regels voor het gebruik van op 
afstand bestuurbare modelvlieg-
tuigen. Uiteraard moet je op dit 
moment niet met een drone gaan 
vliegen boven de Abdij in Middel-
burg of boven de kerncentrale in 
Borssele, maar verder verwacht ik 
geen problemen.”

Workshops
Door Verschoore worden er re-
gelmatig cursussen en workshops 
gegeven, zoals de workshops ‘Por-
tretfotografie’ en ‘Studiofotogra-
fie’. Arjen: “Er zijn veel amateur-
fotografen, die meer willen weten 
b.v. over de nieuwste technische 
mogelijkheden. Of ze zijn niet te-

vreden met het gewone plaatje.
Fotograferen met een goede ca-
mera is toch iets anders dan een 
selfie maken met een smartphone. 
Een workshop is dan een mogelijk-
heid om zich verder te ontwikke-
len. De groepen zijn klein en dat 
werkt prima; er wordt heel veel 
gebruik van gemaakt.
Ook ons personeel moet bij blij-
ven; daarom volgen zij ook regel-
matig bijscholingscursussen.” Het 
bedrijf produceert zelf geen vak 
fotografie meer. Wel kunnen de 
klanten er terecht voor pasfoto’s. 
Bovendien kan men er (professio-
nele) fotoapparatuur huren. 

Kloetinge
Arjen heeft zelf een aantal jaren 
gevoetbald in de jeugd van Kloe-
tinge. “Dat was bij de C- en B-ju-
nioren. Ik speelde toen in een team 
met o.a. Niek van den Houten.
Ons bedrijf is ook in het verleden 
een aantal jaren lid geweest van 
de sponsorclub, maar bij een her-
schikking van het budget is dat 
beëindigd. Sinds enige tijd zijn we 
weer lid. Ik moet zeggen dat de 
BCK kwalitatief een goede busi-

nessclub is. Er wordt veel geor-
ganiseerd voor de leden. Ik ga op 
zaterdag regelmatig naar het Wes-
selopark en het is daar best ge-
zellig. We hebben als bedrijf niet 
veel aan het business-to-business 
gebeuren; voor ons is de naams-
bekendheid van groter belang.
Verder is sponsoring door bedrij-
ven als het onze vaak een kwestie 
van gunnen.”

Bent u op zoek naar een originele 
kerstkaart?
Maak een leuke foto en laat er een 
mooie kerstkaart van maken. Bin-
nen 24 uur is de zaak geregeld. 
Dus het kan nog. Op de website 
vindt u alle informatie.

Enkele zakelijke gegevens:

VERSCHOORE
CAMERA & PHOTO SERVICES
Klokstraat 7
4461 JK Goes
Tel. 0113-21 61 59
www.verschoore.nl

Zelfs in Den Bosch vindt u Foto Verschoore
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Naast onze liefde voor Kloetinge hebben wij als redactieden tevens sympathie voor de betaalde voetbaltop. 
De verhouding Ajax - Feyenoord is daarbij ongeveer fity fifty. Lennart Zwemer is een verstokt Feyenoord fan 
en dat steekt hij dan ook niet onder de Kuipstoeltjes. Hij heeft zelfs een column in het Feyenoord Magazine 
‘Hand in Hand’. De inhoud van dit magazine lijkt mij wat éénzijdig, want het kent maar één onderwerp: 
Feyenoord, Feyenoord en Feyenoord.
Dat neemt niet weg dat de stukjes van Lennart van grote klasse zijn met vaak een flinke dosis humor.
Met genoegen plaatsen wij deze daarom tevens in onze Korrel.

HS

MET WOORDEN OVER DADEN
door Lennart Zweemer

Messias van Oranje
Het mislopen van het Europees kampioenschap van 2016 is waarschijnlijk nog moeilijker dan het vinden van 
het monster van Loch Ness, maar toch weten Blind en zijn mannen het voor elkaar te krijgen. Teneergesla-
gen wisselt half Nederland de vier weken Frankrijk in voor een rondreis door Australië tussen de Aboriginals 
zonder enige vorm van communicatie binnen een straal van 50 kilometer. Of dit falen al dan niet te maken 
heeft met het thuislaten van meerdere Feyenoordspelers daar houd ik me maar afzijdig van, voordat er te veel 
woorden gecensureerd moeten worden.

In de periode dat Oranje zich te-
nenkrommend blind staarde op de 
kansloze uitslag in poule A meldde 
zich een nieuwe Nederlandse hoop 
aan. Door de buitenwacht wordt 
hij vaak als antiheld gezien en in 
zijn eigen Den Haag gaat het over 
niemand anders dan Lex Immers. 
Nu dit rechtsbenige werkpaard 
rustig aan richting de 30 jaar sluipt 
begint het wikken en wegen over 
een leven na voetbal.

Nadat een Engels avontuur al een 
paar keer lonkte voor deze blonde 
Adonis, lijkt deze nieuwe wending 
in zijn loopbaar hem dan nu toch 
echt naar de overkant te sturen. 
Ditmaal niet naar een complex 
midden in een grauwe grijze arbei-
derswijk, waar de kleedamers nog 
uitdampen omdat traditiegetrouw 
al zes voetbalgeneraties lang de 
gehele selectie een slinger mag 
geven aan de 57-jarige koffiejuf.
Nee, het gaat hier om het Alexan-
der Palace in Londen, met mijlen-
lange biertafels volgestapeld met 
gouden pullen en bezaaid met be-
zopen Engelsen, tijdens het pres-

tigieuze PDC World Darts Cham-
pionship. Sportlievend Nederland 
heeft in 2016 weer het gevoel van 
saamhorigheid wanneer Lord Lex 
met kinderlijke eenvoud Phil Tay-
lor ieder vakje van het dartbord 
laat zien. Jack van Gelder maakt 
een comeback en becommentari-
eert iedere worp en slok afgewis-
seld met een slok en een worp.
Lex, Alexander en Felix worden de 

populairste jongensnamen van het 
jaar. En tot slot zullen de vrouwen-
harten sneller gaan kloppen iedere 
keer als Lex ‘the bullseye’ Immers, 
onder begeleiding van de Règâhs, 
het podium betreedt. De Messias 
van Oranje is opgestaan en zal de 
Nederlandse sportwereld verlos-
sen van een blanco 2016.

Nu jij weer Danny.

Lex Immers



Vrolijk  Kerstfeest

rgyuopasdfhzvnm
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2 januari 2016 
14:30-15:30 trimloop

16:00 nieuwjaarsreceptie

12 december
5e kerstveiling vv Kloetinge

21, 24, 28, 29, 30 en 31
december

jeud-kerstzaalvoetbaltoernooi

EVENEMENTEN KALENDER
seizoen 2015-2016

9 januari
mountainbiketocht

9 januari
Wandeltocht

19 maart
Das Grosse Klusdurp Fest

21 en 28 mei
Dick Bunttoernooi

27 mei
BCK bedrijventoernooi

4 juni
seizoensafsluiting

6 maart
bezoek Willem II - Ajax
Mini’s t/m A-junioren

KerstveilingKerstveiling

Verder informatie via fl yers, website en de Korrel.

De evenementencommissie hoopt op grote op-
komst en dat ieder het naar zijn zin heeft tijdens 
de evenementen.

De evenementencommissie
en jeugdactiviteitencommissie
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Overbelasting
wanneer beweegt een kind teveel? 
Je hoort het vaak, kinderen die overgewicht hebben. Er werd internatio-
naal een richtlijn opgesteld, kinderen zouden per dag 60 minuten actief 
moeten zijn, om overgewicht en de hieraan gerelateerde aandoeningen 
te voorkomen. 
Wanneer je voldoende beweegt, heb je een betere conditie, een betere 
mentale gezondheid, een hogere botdichtheid en een lager risico op 
hart- en vaatziekten. Onderzoek heeft ook aangetoond dat bij voldoen-
de beweging, je beter op school presteert. Dit zijn allemaal voorde-
len, echter, bij teveel activiteiten kan er overbelasting ontstaan. Vooral 
kinderen die op jonge leeftijd deelnemen aan intensieve, competitieve 
sporten lopen risico.

Minder belastbaar
De lichamelijke beweging van een 
kind bestaat o.a. uit dagelijkse 
activiteiten, zoals lopen, fi etsen 
(buiten)spelen en gymmen; daar 
buitenom sporten veel kinderen bij 
een sportclub. Aangezien kinderen 
gemiddeld minder in beweging 
zijn dan een aantal decennia gele-
den, is de belastbaarheid van het 
kinderlichaam afgenomen en ook 
de motorische vaardigheden van 
kinderen zijn slechter ontwikkeld. 
De kinderen van nu hebben min-
der sterke spieren, een slechtere 
coördinatie en een minder dichte 
botmassa. 
Dit zou kunnen leiden tot overbe-
lastingsletsels van pezen en spie-
ren; bij kinderen is dit meestal in 
de aanhechting van pees en bot en 
veel minder vaak in de pees zelf te 
vinden.
Voorbeelden hiervan zijn Osgood 
Schlatter aan de knie en de ziekte 
van Sever Schintz aan de hiel. Os-
good Schlatter ontstaat meestal 
tussen de 10 en 15 jaar en komt 
meer voor bij jongens dan bij 
meisjes. Sever Schintz komt voor 
bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar 
oud, die meestal vrij actief sporten.

Osgood Schlatter
Bij de ziekte van Osgood Schlatter, 
is er pijn tijdens of na het sporten. 
De pijn is gelokaliseerd onder de 
knieschijf, waar ook een zwelling 
kan ontstaan (zie foto). 

De aandoening is gerelateerd aan 
de groeispurt. Tijdens de groei 
verandert de verhouding van li-
chaamslengte en gewicht. Ook 
groeien de botten eerst en daarna 
de spieren. De spieren moeten zich 
dus aanpassen. De krachten op 
de pezen en peesaanhechtingen 
veranderen en hebben tijd nodig 
om zich aan te passen. Hierdoor 
is er sneller kans op een blessure. 

De pijn verdwijnt meestal in rust 
of als de activiteiten verminderd 
worden. Na de groeispurt zijn de 
klachten normaal gesproken ver-
dwenen, de zwelling blijft bijna 
altijd aanwezig.
 
Diagnose 
De diagnose Osgood-Schlatter 
wordt gesteld op grond van anam-
nese en lichamelijk onderzoek. Een 
röntgenfoto is hiervoor niet nodig, 
deze dient alleen ter uitsluiting van 
andere pathologie zoals bijvoor-
beeld een breuk.

Behandeling
In het algemeen wordt voor Os-
good-Schlatter een conservatieve 
behandeling geadviseerd wat in 
het overgrote deel van de geval-
len een goed effect heeft. Verder 
is vaak het advies om vooral in de 
beginperiode van de klachten alle 
activiteiten die pijn veroorzaken 
gedurende minimaal twee maan-
den te stoppen. De kinderfysio-
therapeut kan bij deze aandoening 
adviezen geven met betrekking tot 
o.a. de intensiteit van het sporten 
en oefeningen om de klachten te 
verminderen.

Zwelling onder de knieschijf
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Sever Schintz
Bij de ziekte van Sever Schintz 
wordt er drukpijn ter hoogte van 
de hiel gevonden, ontstaan door 
overbelasting van de achillespees-
aanhechting aan het hielbeen. 
Ook deze aandoening is gerela-
teerd aan de groei. In de groei 
verandert de groeischijf van een 
zachte structuur naar hard, door 
belasting (bijvoorbeeld sporten) 
komen bij kinderen soms onregel-
matigheden in die groeischijf voor 
die pijn kunnen veroorzaken. 
In het algemeen verdwijnen de 
klachten spontaan na de groei.

Diagnose
De diagnose Sever Schintz wordt 

gesteld op grond van anamnese 
en lichamelijk onderzoek. Wan-
neer de pijnklachten van de hiel 
gedurende langere tijd aanhouden 
kan een röntgenfoto van het hiel-
been zinvol zijn om andere patho-
logie zoals een breuk of botcyste 
uit te sluiten.

Behandeling
In het algemeen verdwijnen de 
klachten spontaan, met name 
wanneer de belasting zoals spor-
ten wordt verminderd of tijdelijk 
wordt gestopt.
Ook kan een hielstukje voor in 
de schoen worden voorgeschre-
ven; dit is schokabsorberend en 
eventueel kan dit wat worden 
verhoogd zodat de voet in een be-
paalde stand wordt gezet waarbij 
de achillespeesaanhechting wordt 
ontlast.
De kinderfysiotherapeut kan ook 
bij deze aandoening adviezen ge-
ven m.b.t. belastingsintensiteit bij 

het sporten en oefeningen om de 
klachten te verminderen.

Gevarieerd trainen en sporten
Net als bij volwassenen, is het be-
langrijk dat kinderen die op (hoog) 
niveau willen presteren, letten op 
gezonde voeding en vooral op 
voldoende rust. Jonge kinderen 
zijn tijdens een periode van snelle 
groei extra kwetsbaar. Training 
moet hierop, indien nodig, indivi-
dueel worden aangepast. Training 
dient gedoseerd en gevarieerd 
aangeboden te worden om lang-
durige intensieve overbelasting te 
voorkomen. 
Wanneer het kind verschillende 
sporten uitoefent bijvoorbeeld 
voetballen en gymmen op school, 
is er variatie in belasting, omvang 
en intensiteit. Het uitoefenen van 
verschillende sporten zorgt er voor 
dat kinderen zich beter en comple-
ter kunnen ontwikkelen.

Heb je zelf of heeft uw kind een blessure? Of heb je vragen?

Neem dan contact op met onderstaande kinderfysiotherapeuten van Groeps-
praktijk voor Fysiotherapie ‘De Clavers’: 
Marianne Dagevos-Karman Kinderfysiotherapeute. 
 Werkzaam in Brouwersgang in Goes.
Yvonne Zwartbol Kinderfysiotherapeute i.o. 
 Werkzaam in Brouwersgang in Goes,
 in ’s-Heer Arendskerke en in Heinkenszand.
Ook ben je welkom op ons sportspreekuur op dinsdagavond van 19.30 tot 20:00 
uur in de Frank Kruitbosch kleedkamer.

F Y S I O T H E R A P I E

DE CLAVERSDE CLAVERDE CLAVERDE CLAVER
Voor al uw
(voetbal)blussures

tel 0113 - 215802
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Op 12 december brengt veilingmeester Jo-Annes de Bat een groot aantal kavels onder de hamer.
Je bepaalt zelf, tot hoever je wilt gaan. Als er niet veel belangstelling is voor een kavel, kun je zo maar voor een 
leuk prijsje eigenaar worden. Vind je het te duur worden, dan stop je met bieden.
Hieronder een kleine greep uit de kavels. De volledige lijst en de volgorde is te zien op vvkloetinge.nl

• kinderstoel (groen/wit)
• dansles voor 1 seizoen
• gesigneerd shirt 1e elftal
• weekend/midweek Roompot bungalow 6 pers.
• weekend cabrio
• luxe gourmetschotels
• dekbedovertrekken
• gerookte ganzenborst
• High Tea
• luxe doucheset
• 1 week luxe 6 pers. villa met zwembad in La Marina (Spanje)
• cadeaubon Floaten
• waardebon complete spiegel
• whiskeyproeverij op locatie
• rondvlucht vanaf Seppe (6 pers.)
• dinerbonnen
• 2 viptickets Driekleur Challenge
• 2-3 uur klusteam 7e elftal
• traprenovatie
• wildzwijnbil (klaar voor bereiding)
• diner bij burgemeester thuis
• 4 kaarten 6-daagse Rotterdam 
• gevilde haas • voetbaltaart
• artfoto Oostvest op structuurplaat •
• Suzuki Alto occasion 2003
• DVD set Secrets of World War II
• Krups espresso apparaat
• parfumpakket
• cadeaubon gezichtsbehandeling
• wijnpakketten twv € 50,-
• champagne-ontbijt 2 pers.
• voetbehandeling
• vipkaarten ZLM Roompot Tour

KERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILING

www.roompot.nl

VAKANTIECHEQUE
Gefeliciteerd!

ZORG DAT JE ERBIJ BENT

SCHITTERENDE KAVELS

KANTINE
KLOETINGE
20.00 UUR

12 DECEMBER A.S.

• vipkaarten ZLM Roompot Tour

artfoto Oostvest op structuurplaat •

• vipkaarten ZLM Roompot Tour

artfoto Oostvest op structuurplaat •

• vipkaarten ZLM Roompot Tour

U mag gaan genieten van een weekend- of midweekverblijf op een van 
onderstaande parken:

- Vakantiepark Hunzedal in Borger (Drenthe), 5-persoons chalet (HU5A)

- Klein Vink in Arcen (Limburg), 4-persoons bungalow (KVL4)

- Marinapark Volendam in Volendam (Noord-Holland), 6-persoons bungalow (VO6)

- Ferienresort Cochem in Ediger-Eller, Duitsland, 8-persoons bungalow (GCL8)
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Enige tijd geleden was ik op een mooie zaterdag aanwezig bij de wed-
strijd Kruiningen - Arnemuiden.
Bij een bakje koffi e met een dorpsgenoot merkte ik een ouder echtpaar 
op, dat genoot van een drankje in de kantine.
De man droeg een geel/rode sjaal, dus duidelijke een supporter van
Arnemuiden en was nogal actief.
Arnemuiden won de wedstrijd met 3-0, dus de supporters konden
tevreden zijn.

Uniek
Na de wedstrijd vroeg een bestuurslid van Kruiningen om stilte, waarna 
de oude supporter verslag deed van de wedstrijd – in dichtvorm. Ik loop 
toch al een tijdje mee in het voetbal, maar dit was uniek.
Jammer dat velen niet de moeite namen om te luisteren. 
Tot mijn grote verbazing waren de oudjes 94 en 92 jaar oud.

JvdW

De Arnemuidense dichter

Marinus Baas

Echte supporters

P.S.
 - met dank aan Johan van Velzen van vv. 

Kruiningen.
- ook leuk om te constateren dat Marinus 

Baas weer terug is van een zware bles-
sure.

 De oud-Kloetinge speler besliste na 
zijn invalbeurt binnen 10 minuten de 
wedstrijd met twee doelpunten.

FO
TO

 A
RJ

A
N

 B
O

T
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Ja, je ziet het goed. Dit keer 
geen vrijwilliger maar een 
vrijwilligster van de maand. 
De vraag is of we dit onder-
scheid nog wel moeten ma-
ken. Enerzijds ja, anderzijds 
nee. In het verre verleden 
was het nauwelijks denkbaar 
dat dames bij de voetbal be-
trokken waren. Het was immers 
een sport, alleen voor mannen. 
Nu op allerlei gebied en zeker in 
de Nederlandse samenleving op 
maatschappelijk gebied vrouwen 
betrokken zijn is het ook normaal 
dat zij bij de voetbal integreren.

Je ziet middels de KNVB dat vele 
dames ondertussen lid zijn van 
een voetbalclub en deze sport ook 
actief beoefenen. Het aantal da-
mesleden neemt bij de KNVB snel-
ler toe dan het aantal heren. Het 
wordt zelfs ook leuk om naar goed 
spelende dameselftallen te kijken. 
Hierover zijn de meningen welis-
waar nog verdeeld.
Het wordt ook normaal gevonden 
dat dames steeds meer vrijwil-
ligerswerk gaan doen voor een 
voetbalclub. Daarom is het wel-
licht ten onrechte dat als opschrift 
nog vrijwilligster staat. We spre-
ken af dat we in het vervolg alleen 
maar praten over vrijwilligers en 
dit onderscheid van heer of dame 
niet meer maken.

Wie is de vrijwilliger van deze 
maand? 
De foto zegt wellicht nog niet alles 
maar als je eenmaal een gesprek 
met haar heb gehad dan weet je 
meteen dat dit een vrijwilliger is in 
hart en nieren. Het was dan ook 
een bijzonder prettig gesprek met 
Daniëlle Wagenaar, een naam die 
tijdens de redactievergadering 
werd doorgegeven.
Terecht, want zij verdient het om 
een keer in de schijnwerpers ge-
plaatst te worden ook al is dit be-
slist niet haar bedoeling.
Daniëlle Wagenaar, haar meisjes-
naam is De Feijter, is 41 jaar en al 
17 jaar getrouwd met de 45 jarige 
Marco Wagenaar. Eerst hebben ze 
in de Oostmolenweg te Kloetinge 
gewoond maar ze zijn nu al ca. 10 
jaar woonachtig in Goes. Voorts 
hebben ze twee kinderen, twee 
zoons die beiden en hoe kan het 
ook anders lid zijn van vv Kloe-
tinge.

Natuurlijk willen we wat ver-
dere achtergronden weten
Zijn Daniëlle en Marco werk-
zaam? Nou als je even met 
Daniëlle in gesprek bent dan 
hoef je daaraan niet te twijfe-
len. Haar uitstraling en hou-
ding verraden dit al. Om te 
beginnen is zij lovend over 

haar man. Marco heeft ondertus-
sen een eigen bedrijf , waarvan 
Daniëlle mede-eigenaar is. Je zou 
denken dat dit bedrijf in Goes of 
Kloetinge gevestigd is want de 
naam Wagenaar is toch echt een 
Kloetingse naam. Maar nee hoor, 
Marco is in Goes geboren en geen 
familie van de Kloetingse Wage-
naars.

Waar is de zaak gevestigd en 
welke naam dracht deze?
De zaak is gevestigd te Krab-
bendijke en draagt de naam: The 
World of Drinks. Hoe komt men 
aan deze naam? Wel Marco heeft 
in Zierikzee gewerkt in een slijterij 
die dezelfde naam draagt. Het is 
altijd zijn wens geweest om een ei-
gen zaak te beginnen en dat is dus 
gelukt. Er kwam een zaak in Krab-
bendijke vrij en Marco heeft toe-
gehapt. Hoewel Daniëlle ook nog 
halve dagen een dienstverband 
heeft werkt zij regelmatig mee 
in hun eigen bedrijf. Zeker nu er 
weer een drukke decembermaand, 

Vrijwilligster 

van de
     maand
Vrijwilligster 

     maand

DANIËLLE WAGENAAR

door Leen Kraak
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aanbreekt. Ze verkopen niet alleen 
de bekende dranken maar verzor-
gen bijvoorbeeld ook Kerstpakket-
ten. Het is vanzelfsprekend dat er 
dan nogal wat verpakt en bezorgd 
moet worden. Ook de zaterdagen 
en de avonduren zijn dan soms 
met werk gevuld.
Trouwens in een eigen zaak, zo 
wordt gezegd, ben je nooit klaar 
als daaraan geen paal en perk 
wordt gesteld. Daniëlle en Marco 
leven voor de zaak, maar de aan-
dacht voor hun jongens en op tijd 
tot rust komen, zo vinden zij, dat 
hoort er ook bij.

De boys
Als je zaak met een Engelse naam 
heeft dan kun je het woord boys 
eveneens een keer gebruiken. De 
beide boys voetballen, zoals ge-
zegd, bij vv Kloetinge. Kristijan, 
14 jaar, speelt in C4 en Julian is 13 
jaar en is ingedeeld bij C6. Kristijan 
heeft nog een poosje gekorfbald 
bij Blauw-Wit maar zijn voorkeur 
was uiteindelijk voetbal. Vader 
Marco is mede-trainer van C4. 
Hij is belast met de organisatie en 
blijft zodoende wat op de achter-

grond. Beide boys zijn vanzelfspre-
kend nog leerplichtig en zitten op 
het Pontes locatie Oranjeweg in 
Goes, in een nieuw gebouw dus. 
Kristijan volgt momenteel de les-
sen in Mavo 3 en Julian in Havo 1.
De oudste heeft al aspiraties om 
later de zaak over te nemen en 
helpt zelfs zo nu en dan wat mee.
Kristijan is bovendien jeugd-
scheidsrechter en heeft daar ken-
nelijk gevoel voor want als er een 
scheidsrechter nodig is wordt hij 
vaak gevraagd. Daarnaast is hij 
ook wel eens ingevallen als trainer 
bij D5.

Daniëlle
Over haar gaat het in hoofdzaak, 
want zij is de vrijwilliger van de 
maand. Zij doet die werkzaamhe-
den met veel plezier. Omdat beide 
zoons lid zijn van vv Kloetinge 
werd de belangstelling voor voet-
bal vanzelf gewekt. Ze vindt dat je 
als ouders dan ook iets voor de club 
moet doen. “Bovendien,” zo zegt 
Daniëlle, “de eerste contacten met 
de club waren geweldig en zijn 
dat nog steeds.” Daniëlle verricht 
hoofdzakelijk haar werkzaamhe-

den in het afgelopen zomer gere-
aliseerde nieuwe honk (Trefpunt). 
In de rust, als het eerste elftal thuis 
speelt, is daar koffie verkrijgbaar. 
Het leuke van dit nieuwe honk is 
dat ook de supportersclub daar 
een onderkomen heeft gevonden 
om wat spulletjes te verkopen. De 
contacten daarmee zijn uitstekend 
waardoor ook een stuk extra ge-
zelligheid is ontstaan.
In dat Trefpunt werkt ze hoofdza-
kelijk samen met Jolanda Schip-
pers, Hanneke Dieleman en Ri-
anne van Dalen. Zo nu en dan 
springen een paar mannen bij. Als 
het wat druk is in het clubhuis is 
Daniëlle niet te beroerd om ook 
daar de handen uit de mouwen te 
steken. Ze werkt soms in de keu-
ken maar helaas heb je daar niet 
zoveel contact met anderen. Wan-
neer de (haar) jeugd op zaterdag-
morgen moet spelen is zij natuur-
lijk ook present. Een enkele keer 
gaat ze mee uit als ze bijvoorbeeld 
gevraagd wordt om met de auto 
te rijden voor het vervoer van een 
team waarin één van hun jongens 

speelt. Ja en dit is nog niet alles. Zij 
is ook een keer mee geweest op 
kamp. Nog zomaar een voorbeeld. 
Toen Kristijan met zijn team moest 
spelen was er niemand om als 
grensrechter op te treden. Daniëlle 
heeft toen zelf de vlag gepakt en 
als assistent-scheidsrechter gefun-
geerd. Als je hoort dat Daniëlle op 
ander gebied ook nog vrijwilligers-
werk doet dan kun je wel stellen 
dat hier sprake is van een bezige 
bij.

Daniëlle heeft toen 
zelf de vlak gepakt 
en als assistent-
scheidsrechter
gefungeerd

Whow Mark,
in de sportschool

geweest?
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Hebben Daniëlle en Marco nog 
andere hobby’s?
Natuurlijk wel, Daniëlle beleeft 
veel plezier aan het creatief bezig 
zijn, bijvoorbeeld haken, kraamca-
deautjes maken enz. Marco houdt 
van fi etsen en dan in het bijzon-
der op een mountainbike. Met het 
gehele gezin zijn ze een keer aan-
wezig geweest bij de tour van Alp 
d’HuZes, dat was een bijzondere 
beleving. Kamperen met de vouw-
wagen kan ook beschouwd wor-
den als een hobby maar dan wel 
met het gehele gezin. Tot dusver 
zijn ze in de buurt gebleven maar 

dat bevalt niet zo geweldig want 
dan wordt Marco soms nog door 
zijn vervanger bij de zaak betrok-
ken of hij neemt zelf het initiatief 
om nog eens te gaan kijken hoe de 
zaken lopen. Onder hobby’s kan 
ook de aanwezige poes genoemd 
worden. Die komt op een gegeven 
moment binnen en laat zich luid 
horen. Een lief beest waarmee je 
kunt knuffelen.

Tenslotte
Dit was het dan wel maar voor het 
vertrek wordt nog even gezellig na 
gepraat onder het genot van een 

kop koffi e en een heerlijk vers stuk 
gebak dat Daniëlle zelf gemaakt 
heeft. Frappant was in de loop van 
het gesprek nog dat haar moeder 
oorspronkelijk uit Kloetinge komt 
omdat haar Opa en Oma Bliek 
destijds in de Lewestraat woon-
den. Die zijn inmiddels overleden, 
maar dit kwam bekend voor om-
dat ik hen persoonlijk heb gekend. 
Opa was destijds iemand die ook 
veel vrijwilligerswerk op het dorp 
heeft verricht. Conclusie: het zit 
dus in de genen! 

Het bestuur van vv Kloetinge nodigt alle leden,
vrijwilligers, sponsoren en supporters uit om het glas te 

komen heffen op het nieuwe jaar. We kunnen elkaar dan niet 
alleen een sportief, maar vooral gezond 2016 toewensen!

We hopen velen van u daar te ontmoeten.

zaterdag

2 januari 2016

vanaf 16:00 in

ons clubhuis

Nieuwjaarsreceptie



OP DE KORREL -december 2015  |  17 

Elk team van onze vereniging maakt kans op het winnen van gloed-
nieuwe trainingsoutfi ts. AA Drink stelt 100 (!) teamoutfi ts beschikbaar 
in Nederland. Daarnaast ontvangt elk winnend starteam een pakket aan 
AA Drink-trainingsmaterialen.
De teamoutfi ts bestaan uit een trainings t-shirt, een trainings-short 
en een trainingsjas. Het is geen offi ciële wedstrijdoutfi t, maar een 
trainingsoutfi t. De maten van de kleding lopen van S t/m XL (volwassen 
maten). Een team kan maximaal 20 leden selecteren, afhankelijk van de 
sport die het team beoefent.

Wat moet je doen?
In de kantine hangt een grote pos-
ter van AA Drink. Deze zie je direct 
als je het clubhuis binnenloopt. 
Maximaal 20 teams kunnen zich 
daarop inschrijven. Een deelne-
mend team van een sportclub mag 
zich 1 x ‘unlocken’ en 1 x presen-
teren op de AA Drink actiewebsite 
aa-drink.com/starteams. 
Elke tweede deelname van een en 
hetzelfde team zal door AA Drink 
niet als offi cieel worden erkend.

Het is de bedoeling dat de actie-
banner in het clubhuis volgespaard 
wordt met gele AA Drink etiketten 
van de 0,33 fl esjes (3 x 100 etiket-
ten of 3 x 50 etiketten), deze zijn 
uiteraard in de kantine verkrijg-
baar. Het bewijs van een volge-
spaarde actiebanner dient door de 
club te worden ge-upload via aa-
drink.com/starteams vóór 3 maart 
2016. 

Op 1 april 2016 zal AA Drink de 
winnende starteams in Nederland 
selecteren. Op 11 april maakt AA 
Drink op haar website de win-
nende starteams bekend. Vóór de 
betreffende datum wordt de club 
ingelicht door AA Drink. Nog voor 
de zomervakantie zal de kleding 
worden bezorgd. De kledingpak-
ketten kunnen niet worden geruild 
na levering.

Meer informatie is te verkrijgen 
bij de kantinebeheerders Erica en 
Toon. 

Website:
aa-drink.com/starteams

baar. Het bewijs van een volge-
spaarde actiebanner dient door de 
club te worden ge-upload via aa-
drink.com/starteams vóór 3 maart 

Elk team van onze vereniging maakt kans op het winnen van gloed-

 

Ledenmutaties

Aangemeld:
André Smit
Erik Stevense
Jeroen Vernooijs

Vervallen:
Danique Böseler
Mitchell Marbakan
Humphrey Scholten

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

zondag

30
JAN. 2016
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Nieuwjaarstrimloop 2016
Zaterdag 2 januari 2016 is het weer zover. 
De Nieuwjaarstrimloop, gewoon voor de fun en geïntegreerd in de 
sponsorloop voor de zomerjeugdkampen.
De start is om 14.30 uur op het park. 
Er kan 1 uur onder toezicht worden gelopen.
Het rondje heeft een lengte van ongeveer 1.7 km.

We verzoeken de deelnemers om de veiligheid in acht te nemen en we 
vragen daarom ook of de ouders/leiders dit in de gaten willen houden.
Hopelijk hebben we goed loopweer en zien we vele deelnemers.

Namens de organisatie wensen we iedereen prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2016.

4 km

2 jan.
14:30 - 15:30

Route
is geheel

uitgezet op-
en rond

Wesselopark

Oliebol
na

S
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‘Juich niet voor Feyenoord’
door Lennart Zweemer

Als snotaap naar de Kuip gaan is één van de hoogtepunten uit een nog kinderlijk jong bestaan. Het verschui-
ven van het beton, het ruiken van het zweet en het bijna aanraken van elke grasspriet. Het komt allemaal zo 
dichtbij. 
Mijn zoon wordt voor Feyenoord, met een Rotterdamse paplepel ingegoten. Het kan niet anders. Zij aan zij in 
een versnelde pas, over de Olympiaweg, langs Varkenoord, onder het stadionviaduct door, nog snel om een 
vette hap, door naar de Kuip. Noem het maar zijn profetie, zijn lot.

Tegen mijn zoon zou ik zeggen: 
‘Ik wil niet dat je voor Feyenoord 
wordt, ik wil niet dat je ergens 
voor kiest. Juich niet voor Feyen-
oord’’

Een juiste keuze maken, waarbij 
mogelijkheden tegen elkaar wor-
den afgewogen naar cognitie en 
gevoel, bestaat tegenwoordig niet 
meer. Het maken van een keuze 
is het afwijzen, verafschuwen en 
haten van de overgebleven moge-
lijkheden. Het kwaad klampt zich 
als een longkankergezwel vast aan 
een keuze. Het voedt zich met 
wrok van buitenaf als de rook van 
een smeulende sigaret, die ieder 
moment weer kan oplaaien. 

Echter, de melancholiek van het 
Stade de France kan ons niet de-
classeren, een tragedie heeft als 
controverse eigenschap dat juist 
het leven weer doorgaat. Een keu-
ze om de glinstering in zijn kleine 
oogjes te ontnemen, door hem uit 
de Kuip te weren, zal nog tragi-
scher zijn. Simpelweg toegeven is 
uit den boze. 

Misschien kijk ik wel wat meer om 
me heen, misschien knijp ik iets 
harder in zijn handje, misschien 
voelt het bevende beton niet meer 
zo prettig na elke goal als hiervoor, 
maar dat kleine mannetje weren 
uit de Kuip? Dat niet! Zijn eerste 
Kuip goal geeft nog meer extase 
dan zijn ontmaagding tien jaar 

later. Zoiets ontneem je toch nie-
mand?

Nee, hoe verschillend we ook zijn, 
met onze religies en meningen, 
onze gele, witte of misschien wel 
oranje kleur, nemen we allen zon-
der enige angst weer plaats op een 
stoeltje.

Tot vrijdag 13 november
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Kloetinge teams in het nieuw!
Tijdens de winterstop zullen alle Kloetinge teams (behalve 
Kloetinge 1 en 2) uitgerust worden met het nieuwe Kloetinge 
tenue, bestaande uit een wedstrijdshirt en short voor spelers en 
keepers. In de Algemene Ledenvergadering in juni hebben de 
leden het nieuwe kledingplan aangenomen. Sindsdien is er heel 
veel werk verzet. In eerste instantie door de Commerciële Commis-
sie die sponsoren gezocht heeft voor de achterzijde van de shirts, 
de mouwen en de shorts. Vervolgens werken we aan het werven van 
sponsoren die de voorzijde van het wedstrijdshirt van een team wil-
len sponseren. Daarnaast zijn er pakketten om dit uit te breiden met 
trainingspakken en/of tassen.

Direct na de zomervakantie is onze kledingcoördinator Danny 
Hijdra begonnen met zijn voorbereidingen. We spraken hem 
aan de vooravond van een hele drukke decembermaand.

Wat is er allemaal gebeurd in 
de afgelopen maanden?
Na de goedkeuring van het kle-
dingplan in de ALV ben ik samen 
met Wim Bouwman (namens 
de Commerciële Commissie) en 
Laurens Oele (bestuurslid Com-
merciële zaken) naar Hummel in 
Deventer geweest om het project 
te bespreken. We wilden ook pro-
beren om betere prijsafspraken te 
maken. Dat was zeker niet tever-
geefs, we hebben een hogere bo-
nusregeling in het huidige contract 
gekregen zonder verlenging of 
andere verplichtingen. We heb-
ben daar ook een keeperstenue 
uitgezocht. Daarnaast hebben we 
gekeken naar vervangende shirts 
indien we tegen bijv. Zeelandia 
Middelburg moeten spelen. Nu 
zijn het nog van die rode of blau-
we “jurken” maar binnenkort zijn 
er nette shirts, ook voor de jeugd, 
beschikbaar.

Hoe ver staan we nu?
De shirts zijn inmiddels binnen 
gekomen en worden bedrukt. De 
sponsornamen JOOST, Automoti-
ons en Roompot zijn aangebracht 
tijdens het maken van de shirts 
omdat die op alle shirts hetzelfde 
zijn. Dat ging natuurlijk niet met 
de rugnummers, deze zijn niet op 
alle shirts gelijk. Daarnaast is er 
de mogelijkheid het witte vlak per 

team te sponseren. Dit betekent 
dat deze shirts ook nog handmatig 
bedrukt moeten worden. Al met al 
een megaklus voor Intersport Erik.

Hoe gaat de uitreiking van
de kleding in zijn werk?
Zodra de shirts en broekjes voor 
een team bedrukt zijn zal ik met de 
betreffende leider(s) een afspraak 
maken en een complete tas met 

Danny Hijdra, kledingcoördinator
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keepersset, keepershandschoe-
nen, wedstrijdshirts en shorts over-
handigen. Dat gaat de komende 
weken gefaseerd plaatsvinden. 
Het streven is dat alle teams de 
voorjaarscompetitie in het nieuwe 
tenue starten.
 
Hoe lang moeten we doen 
met deze kleding?
De afspraken met de sponsoren 
gelden voor 3 seizoenen, zolang 
moet de kleding dus meegaan. 
Daarom wordt ook met iedereen 
afgesproken dat de kleding cen-
traal gewassen wordt. Dat kan één 
iemand zijn binnen een team maar 
het kan ook per toerbeurt. Nu ge-
beurt het ook vaak dat er wekelijks 
een aanvoerder wordt aangewe-
zen die de was meeneemt. Ieder-
een is daar natuurlijk vrij in, zolang 
de kleding maar bij elkaar blijft.

Wat zijn de spelregels voor 
het gebruik van de kleding?
Het beschikbaar gestelde wed-
strijdtenue wordt zowel bij thuis- 
als uitwedstrijden gedragen. Bij 
thuiswedstrijden zijn er shirts be-
schikbaar in afwijkende kleur voor 
het geval je tegen een team moet 
met shirts die qua kleur op die van 
ons lijken. Je mag als team dus 
niet in (al dan niet gesponsorde) 
andere shirts spelen dan ons eigen 
wedstrijdtenue.

Wie wordt verantwoordelijk 
voor de teamkleding?
Uiteraard zorgt de leider er voor 
dat alles bij elkaar in de teamtas 
blijft en dat de kleding gezamen-
lijk gewassen wordt. Het heeft als 
voordeel dat de kans iets kwijt te 
raken kleiner is. Maar mocht dit 
toch gebeuren, dan is dat natuur-
lijk de verantwoordelijkheid van 
het hele team. De kosten voor het 
aanvullen van vermiste kleding 
worden door het hele team gedra-

gen. Gaat er iets stuk in wedstrijd-
verband, meldt dat dan direct bij 
de kledingcoördinator.

Hoe gaan jullie om met de 
huidige sponsoren van 
kleding?
Met de huidige sponsoren is con-
tact opgenomen door de com-
merciële commissie. Veel van de 
huidige sponsoren zul je dan ook 
terug zien op de nieuwe shirts. Er 
zijn nog een aantal teams die nog 
niet gesponsord worden.
Weet je iemand die zijn naam aan 
jouw team wil verbinden?
Stuur dan een mail naar:
commercielezaken@vvkloetinge.nl 
of spreek Laurens Oele even aan. 

Wat gebeurt er met de oude 
kleding?
Aangezien alle leden nu een mooi 
nieuw wedstrijdtenue ter beschik-
king krijgen, vragen we iedereen 
de oude tenues in te leveren. Deze 
gaan niet de container in, maar 

gaan naar landen waar ze er erg 
blij mee zijn. Er zullen dus de ko-
mende jaren veel “satelietclubs” 
gaan ontstaan. We proberen hier 
ook foto’s van te krijgen, deze zul-
len we op de website plaatsen. 
Veel van de Rabobank kleding is 
naar de Stichting Roemenië Hoop 
& Geluk gegaan. Met deze kleding 
zijn inmiddels al veel mensen op 
het platteland aldaar enorm blij 
gemaakt. Weet je zelf ook een 
goede bestemming voor de kle-
ding stuur dan even een mailtje 
naar kleding@vvkloetinge.nl.

Wat zou je als laatste nog 
willen zeggen?
Ik ben erg blij dat we met zijn al-
len zo’n grote stap vooruit kunnen 
zetten. Het is in Zeeland ongekend 
dat er zo veel teams in hetzelfde 
tenue op de velden staan. Eindelijk 
verdwijnen de oude verkleurde en 
soms zelfs gescheurde shirts van 
de velden. Daar kunnen we met 
zijn allen enorm trots op zijn!

Te veel
informatie
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Trainingsweekend Winterberg
Jaren geleden was het traditie om elke winter met spelers, stafl eden en sponsoren de reis naar Sauerland te 
maken voor een trainingsweekend. Hierbij zijn zowel Willingen als Winterberg meerdere malen bezocht.
Het weekend van 15, 16 en 17 januari 2016 gaat de 1ste selectie met stafl eden en verschillende sponsoren 
opnieuw richting Winterberg.
Hier hopen wij de basis te leggen voor een succesvolle tweede seizoenshelft!Hier hopen wij de basis te leggen voor een succesvolle tweede seizoenshelft!

Met de accommondatie zit het wel goed
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MTB+WANDELTOCHT
KLOETINGEMOUNTAINBIKE WANDELTOCHT

25/50 KM 10/22 KM

ZATERDAG 09|01|2016 WESSELOPARK

Noteert u ons alvast in uw agenda!

Het Jeugdsportfonds creëert sport-
kansen voor kinderen van 4 tot 18 
jaar, die om fi nanciële redenen 
geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging.
In Nederland leven 423.000 kin-
deren in armoede. Meer dan 
150.000 van hen doen niet aan 
sport. Het Jeugdsportfonds heeft 
de ambitie om jaarlijks 40.000 kin-
deren een sportkans te bieden met 
een bijdrage van
€ 225,- per kind per jaar.
Intermediairs (mensen die pro-
fessioneel betrokken zijn bij de 
opvoeding van het kind) kunnen 
een aanvraag voor een kind indie-
nen. Het Jeugdsportfonds betaalt 
de contributie rechtstreeks aan 
de sportvereniging en sportwin-
kel. Dat wordt verder niet bekend 
gemaakt, waardoor bijvoorbeeld 
schaamte of het krijgen van een 
‘stempel’ voor kinderen en ouders 
wordt voorkomen.

Starttijden: wandeltocht 22 km tussen 10:30 en 12:00
 andere tochten tussen 12:00 en 13:30
Inschrijfgeld: 5 euro*
Na afl oop: erwtensoep, loterij en natuurlijk weer volop muziek.

 

50% van het inschrijfgeld gaat weer 
naar een goed doel.

Dit keer is gekozen voor het Jeugdsportfonds
Zeeland.
Hiernaast wat meer informatie over deze
stichting.

WIJ VINDEN
DAT IEDER KIND 
MOET KUNNEN 
SPORTEN
JIJ OOK?

50% van het inschrijfgeld gaat 
naar een goed doel.

Dit keer is gekozen voor het Jeugdsportfonds
Zeeland.
Hiernaast wat meer informatie over deze
stichting.

KIJK OOK OP: www.jeugdsportfonds.nlwww.jeugdsportfonds.nlwww.jeugdsportfonds.nlwww.jeugdsportfonds.nlwww.jeugdsportfonds.nlwww.jeugdsportfonds.nlwww.jeugdsportfonds.nl
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Ontboezeming
over de Presentatiegids 2015-2016 van vv Kloetinge
door Herman Schuitert

Wat een pracht stukje werk, een genot voor het oog en over de inhoud en uitvoering niets dan lof. En waar-
schijnlijk was ik een buitenstaander die dit boekwerkje onder ogen kreeg want Drukkerij Zeeland is een adres 
waar nog al eens een bezoekje wordt gebracht de laatste tijd.
Aardige man, lieve vrouw en pracht drukwerk voor een zeer betaalbare prijs. En… er wordt geleverd tot in 
Deventer toe, kun je nagaan: Drukkerij Zeeland.

Waarom klim ik daarvoor in de pen?

Nou, op mijn leeftijd is het niet 
vreemd enige ervaring te hebben 
met het lezen van organen die voor 
een vereniging zijn opgemaakt en 
uitgegeven. Zelf schrijf ik, min of 
meer regelmatig, weleens een 
verhaaltje maar vooral voor mijn 
voetbalclub in Deventer en daarbij 
kom ik ook nog op vele plaatsen 
waar wat te beleven is. Zo zie en 
hoor je nog wel eens wat.
Daarom was ik zeer blij verrast in 
de Presentatiegids een artikel van 
mijn jongste zoon aan te treffen 
en waar gaat dat over, juist ja, 
één van mijn kleindochters en dan 
breekt je hart.
Heerlijk toch dat ze zo gezond zijn 
en recht van lijf en leden zodat ze 
zich geheel in de sport kunnen uit-
leven. Gezondheid is het grootste 
goed. Ik heb nog twee kleindoch-
ters en die zijn uit hetzelfde hout 
gesneden en dan heb ik het nog 
niet eens over mijn kleinzonen, 
ook 3, want die kunnen er ook 
wat van.

De Presentatiegids voldoet mijn 
inziens aan alle eisen, ook de in-
houd is geweldig. Als ik die bakker 
Boer zie (persoonlijk had ik meer 
met zijn vader en moeder te ma-
ken) dan krijg je wel zin in een bo-
lus. Als ik het bestuur zie waarin ik, 

als oude bekende, Connie Karelse 
zie glunderen tussen de mannen, 
als ik lees: “Kloetinge, dat zijn we 
samen” o.l.v. Rinus Dieleman en 
dat samen met alle andere gewel-
dige onderwerpen dan moet je 
toch wel heel trots en blij zijn met 
zo’n gids.

Over één onderwerp wil ik nog 
wat kwijt. ‘Elf nieuwe gezichten’ 
zijn dat echt nieuwe leden die de 
potentie hebben om echt Kloetin-
ge lid te worden of zijn het ‘brood-
voetballers’.
Bestaat het woord clubliefde nog 
onder dit soort voetballende gas-

ten? Vooral omdat ze overal van-
daan komen. Waarschijnlijk ben ik 
te oud om deze werkwijze goed 
te begrijpen, maar als er zo veel 
nieuwe spelers naar je toekomen 
dan heb je als club wel iets te bie-
den. Het is te hopen dat dat ook 
gewaardeerd wordt.

Persoonlijk ben ik al 65 jaar lid van 
dezelfde voetbalclub die dit jaar 
140 jaar bestaat. 
Maar telkenmale ga ik daar heen 
omdat daar de oude voetbalmak-
kers aanwezig zijn en waar onder 
het genot van een alcoholische 
versnapering alle belevenissen 

Manouk Poot en Isabel Schuitert (rechts), zoals ze ook in de presentatiegids te vinden zijn
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Nevenstaande artikel kreeg ik van een relatie toegezonden. Je 
zou haast verlegen worden van zoveel lofuitingen en deze wil 
ik zeker delen met alle medewerkers van de Presentatiegids die 
weer zo hun best hebben gedaan om deze jaarlijkse uigave in-
houd te geven. Sommingen doen dit al meer dan 10 jaar. Daar-
om is het mooi om te vernemen dat het eindresultaat erg ge-
waardeerd wordt.
Dus Adri, Bas, Gerben, Hannie, Jos, Len en Lennart, dit is een 
mooie aanmoediging voor de volgende uitgave, zou ik zeggen.

In het artikel was tevens te lezen dat dhr. Schuitert zijn eigen club 
als 140 jaar bestaat.
Graag komen we hier in een volgende uitgave van de Korrel nog 
nader op terug.

HS

maar vooral de positieve van voor-
heen nog eens onder de loep ge-
nomen worden. Derhalve hoop ik 
dat Kloetinge in positieve zin van 
zich doet spreken in de komende 
jaren want we willen omhoog, als 
U begrijpt wat ik bedoel. Vandaar 
veel succes gewenst bij alles wat 
wordt ondernomen maar vooral 
op het voetbalveld en laten we 
daarbij die geweldige meiden niet 
vergeten want het leven draait 
toch steeds weer om de dames. Of 
niet soms. 
En, ik kan het even niet laten, lief-
de in de club of liefde voor de club, 
het kan het leven zo mooi maken, 
zelfs zo mooi dat je er jaren later 
nog over praat met elkaar en dan 
met name in het clubhuis.

“Denk nou eens even na. Ik sluip bij mensen binnen, laat geheimzinnige pakjes 
achter, eet zonder toezicht koekjes en drink melk.
Dan is het toch vrij logisch dat ik m’n advocaat meeneem!”
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In de rubriek ‘Kloetinge All Stars’ komt iemand met een voorliefde 
voor vv Kloetinge aan het woord.
Hij of zij stelt het beste elftal van Kloetinge aller tijden samen.

Al een aantal jaar beheert Toon sa-
men met zijn vrouw Erica de kanti-
ne. Als jochie maakte hij zijn eerste 
stappen bij de voetbalvereniging. 
Een roemruchte carrière zou het 
nooit worden. Op zijn veertiende 
koos hij voor het wielrennen. “Het 
deed pijn om te stoppen, maar het 
was niet meer te combineren.

Toch is voetbal altijd mijn num-
mer één sport gebleven.” Toen 
zoon Tim begon met voetballen, 
keerde Toon terug op het oude 
nest. Te beginnen als voetbalvader 
en vrijwilliger bij Het trefpunt. La-
ter startte hij met het coachen van 
jeugdteams, het fl uiten van wed-
strijden en zo nu en dan vlaggen. 

“Het ging van kwaad tot erger.”
In het elftal van Toon staat aan-
vallen centraal. Wilco de Valk is 
iemand die absoluut niet mag ont-
breken. “De Valk is een geweldige 
vent. Jammer genoeg heeft hij 
één fout gemaakt in het verleden; 
door naar Hoek te gaan.” 

door Len Wolters

Erik de Groene Wilco de ValkRonald Zuidwegt

John Schot Arjan HumanIstvan Bax

John Bentschap KnookArno Melaard John Kole Emiel Dorst

Jaap Pijnenburg

Hoe ziet jouw
 Kloetinge 

elftal aller t
ijden eruit? 

Mail het naar:

lhw.wolters@gmail.com

Toon Vermeulen
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Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi
Weer meer deelnemers!

Voor de 44 e keer wordt in de kerstvakantie het Omnium Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi gespeeld in de zalen 
van Omnium. Helaas is er 1 vereniging minder. Robur, de vereniging die samen met Kloetinge het toernooi 
heeft opgezet, bestaat niet meer. Dat is erg jammer, want deze vereniging leverde altijd een grote bijdrage 
aan het toernooi. Ondanks het feit, dat we nu maar met 7 verenigingen verder gaan is het aantal deelnemers 
weer groter dan in vorige jaren, nl. 1380, die spelen in 175 teams, waarvan 18 meisjesteams. Door het grote 
aantal deelnemers heeft de organisatiecommissie niet genoeg aan de 5 dagen waarop in vorige jaren ge-
speeld werd. De maandagavond (21 dec.) is erbij gekomen. Die avond spelen drie poules van de C-junioren 
van 18.30 tot 21.15 uur hun wedstrijden.

De deelnemers zijn:
Apollo 15 teams
Bevelanders 14 teams
GOES 21 teams
‘s-Heer Arendskerke  16 teams
 Kloetinge 69 teams
SSV’65 28 teams
Wolfaartsdijk 12 teams 
De 175 teams spelen in de vijf da-
gen (plus één avond) dat het toer-
nooi duurt 779 wedstrijden. De za-
len 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 in principe onder leiding van 
KNVB-scheidsrechters; bij de jon-
gere pupillen fluiten jeugdleden en 
leiders van de deelnemende ver-
enigingen de wedstrijden.

Data
De poulewedstrijden worden ge-
speeld op maandagavond 21 de-
cember; donderdag 24 en maan-

dag 28 december. 
Op dinsdag 29 en woensdag 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. Elke morgen beginnen 
de eerste wedstrijden om 8 uur; 
op 24 december wordt er gespeeld 
tot 17.00 uur, op Oudejaarsdag 
tot 16.00 uur en op de overige da-
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gen 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 finaleplaats. Bij de junioren 
en de D- en E-pupillen plaatsen de 
poulewinnaars zich rechtstreeks 
voor de finalepoule op 31 decem-
ber. De finalepoules 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 dus ook 18 meisjes-
teams deel; zij spelen twee keer de 
poulewedstrijden.

Pupillen
Ook dit jaar spelen de E- en de 
2e jaars F-pupillen weer finales. 
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 en daar zijn we erg blij mee. 
Verder levert de gemeente Goes 
een flinke bijdrage in de vorm van 

subsidie.
Ook vraagt de organisatiecommis-
sie om steun aan het bedrijfsleven 
in de gemeente Goes, in Kamper-
land en ’s-Gravenpolder. Bedrij-
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 aange-
bracht. 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.
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Belangrijke toernooi-informatie

- De F-pupillen en de mini’s spelen hun wedstrijden in zaal 4.
- Alle Kloetinge-teams kunnen zich omkleden in kleedkamer 9; de meis-

jes 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 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 speciale prijs (5 
euro) gaan zwemmen in het prachtige zwembad van Sportpunt Zee-
land of op ontdekkingstocht in het Tropisch Bos. Kaartjes zijn te koop 
op het secretariaat van het toernooi. 

- 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 hebt gelopen.

- De turnhal is verboden terrein. Wie betrapt wordt in de springbak, 
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 behandeling van blessures, niet om spelers in te tapen. Als 
het niet anders kan, kun je het hem of haar wel vragen, maar dan zul 
je zelf de tape mee moeten nemen.

- Bij een blessure is het niet nodig, dat het hele team het secretariaat bin-
nen komt.

- Beslissingen van de scheidsrechters 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 uiter-
aard welkom.

- Tijdens de wedstrijden mogen spelers, die op dat moment niet moeten 
spelen niet met een bal bezig zijn in de hallen; dat is gevaarlijk. Ook in 
de 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 verloting gehouden 
om de kosten te bestrijden. Wanneer u komt kijken hopen we dat u 
meedoet en onze 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

 
Verjaardagen
F-Pupillen
en Minipupillen
Januari
11 Owen van de Velde
11 Mick Wondergem
26 Rowan Kusse
28 Fenne van de Linde
29 Elian Koenen

Februari 
2 Mats Koole
2 Mats van Vliet
6 Thijmen Visser
13 Jochem Rottier
28 Jona Gerlings
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Arie van der Zouwen 0622 477 674
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
André Krijger
Fysiotherapeut
De Clavers, Cees van Iwaarden 215802
Verzorgers
Jan Kloet  0624 369 999
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge  0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537
Ron Verburg

SENIOREN
Coördinator senioren:
Lauran de Hond  0644 804 577 
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
ass. T Serge Quinten 0625 020 521
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
  L Lauran de Hond 0644 804 577
 L Laurens Oele 0651 072 777
5e L Lars Sonke 0648 206 496
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
 L Laurens Jobse 0642 125 553
 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 Jans Onderdijk 0640 269 855 
F-en Mini-pup. Guido v.d. Velde 0628 264 301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 0646 158 491  
 L Ad Joosse 0652 542 429
A2 T Erik Willemse 0612 892 545
 T Dirk Bakx 0621 283 149
A3 T Ivo van Loo 0652 317 818
 T Edwin Ganzeman 0640 240 373
B1 T Jordi Heikens 0629 200 585 
 T Roy Weesepoel
B2  T Serge Ouinten 0625 020 521
 T Marco van Dijk 603 996
 T Kees Koopman 0613 733 401
 L Loek Schipper 0628 904 252
B3 T Kees Zwamborn 220 560
 T Jacco Louwerse 0651 745 415 
 L Els Zwamborn 220 560
B4 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
 L Danny Hijdra 0641 872 873
 L Jeroen Vernooijs 0648 270 655
B5 T Ronald Smits 216 506
 T André Smit 250 693
 T Peter Vogel 211 401
B6 T Gerhard Lowiesse 251 771
 T Gerben Pronk 0624 911 879
 T Michel Bredouw 211 698
MB1 T André Bustraan 0622 124 754
 T Adri Vermue 0653 664 467
 T Renzo Vermue 0683 230 361
C1 T Jimmy Verlinde 0633 944 536
 L John Mol 0653 730 658

C2  T Jan Bouman 0613 174 035
 T Francois Verrijzer 250 148
 T  Edwin van Herwijnen 404 113
C3 T Robert Veldhuizen 232 338
 T Michael Kole 233 973
 T Piet-Jan Kole 0629 594 853
C4 T Wietze van Ruiten 340 888
 T Marco Wagenaar 0654 638 426
C5 T Femke de Keijzer 0617 845 784
 T Rolf Bosboom 271 570
C6 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse  0628 904 218 
C7 T Mischa Flore 0639 570 796
MC1 T Martin van Dijk 0650 502 099
 T Maurice van Dijk 0655 971 329

PUPILLEN
D1 T Martijn Fonteine 0646 042 023
 T Wilmar Pathuis 0613 625 347
 T Robin Jilleba 0624 39 4071
D2 T Jeroen Gerritse
 T Patrick Verboom
D3 T Patrick Bunt 222 272 
 T Erik van Eijkeren 0651 728 585
D4 T Barry Sonke 0620 417 048 
 T Arjan Sandee 0650 505 461
D5 T Gerard de Nooijer 250 354
 T Miranda Schog 0622 795 068
 T Charlo Blommaert 0631 291 300  
D6 T Jeroen van Gastel
 T Rob Nonnekens
 T Eduard Schippers
 T Geuch Zijlma
D7 T Michael Romijn 0622 778 786
 T Leon van Campen
MD1 T Carolien Slootmaker 0636 563 190
 T Jans Onderdijk 0640 269 855
E1 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
E2 T Rien de Bruine 0623 356 068
 T Arjo Schroevers 0613 010 881
E3 T Marcel Kole 0651 143 966  
 T Gerard Tibbe 0651 332 122
 T Peter Dalebout 0651 564 606 
E4 T Adin Djacusic 0619 730 701
 L Antoine Hoogerheide 0615 084 701
E5 T Erik Stevense 0650 507 003
 T Martijn Brouwer 0629 339 178
 T Els Verboom 0651 028 961
E6 T Sander van Rooijen 0653 784 997
T  Albert Joosse 0646 753 592
 T Dirk Rooze 0623 074 120
E7 T Kornelis Kamerling 0653 547 120
 T Ivo Collet 0620 880 854
 T Michael Romijn 0622 998 317
E8 T Guido van de Velde 0628 264 301
 T Bert Bakker 0628 877 146
E9 T Peter Bot 0610 364 275
 T Edwin Moens 0654 782 574
 T Johan van der Ploeg 0620 015 997
F1 T Art-jan Honkoop 0612 400 210
 T Lothar Gerling 0642 783 646
 T Ad Spelier 0620 347 641
 C Sylvester Koenen 0611 341 355
F2 T Joris Meijaard 0614 778 701
 T Emiel Jansen 0625 497 189
F3 T Ad Rottier 221 000 
 T Martijn Roelands 0654 743 737
 T Peter Korstanje 250 213 
F4 T Richard Pijpelink 0654 372 105
 T Robin Scholten 0614 548 698
F5 T Vincent Peemen 0646 155 125
 T David van Vliet 0630 517 751
 T Martijn Brouwer 0629 339 178
 C Angelique Schrier 0634 566 496
F6 T Martin Visser 0615 823 574
 T Chris van Antwerpen 0623 090 555
 T Leon Lagendijk 0630 367 875

MINI-PUPILLEN
 T Erik van Eijkeren 06 51 72 85 85
 T Wilbert Kusse 06 23 77 25 33
 T Michel Nieuwenhuize 06 23 36 66 92
 T Niels Meijer 06 46 04 55 96
 T Arno de Jonge 06 14 32 50 33
 T Esther Verhulst 06 22 08 92 51

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,
Martin Robesin, Miranda Schog, Ron Quinten en 
Sylvester Koene.
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 0623 302 666
tvermeulen@zeelandnet.nl
Sponsorhome
Stephanie van Weele 0646 258 455
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 214 777
Jaap Vis 230 626
Consul
Robby Simson 0113 228 527
Toezichthouder/terreinbeheer
Ton de Jong 0625 037 543
Ledenadministratie
Wim de Vos 220 263
Archief
Joop Quinten 223 139
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 214 403
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 230 626
Scheidsrechterscoördinator
Ko Witte
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Peter Louwman 0651 226 274
Penningmeester
Abko Nijssee  0622 412 625
Secretaris:
Stephanie van Weelee 0646 258 455

Voor alle communicatie geldt
niet meer e na 22.00 uur!

I N F O TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN




