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Organisatie
Bestuur	 	 	 	 (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77 
Vice-voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris (tijdelijk) Hannie Kloet Weegbree 26 4421 MK Kapelle 25 74 01
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningm. (tijdelijk) Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77
Technische zaken Jaap Honingh Stadhouderslaan 18 4461 TT Goes 21 41 80
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Peter Louwman H. R. Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

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

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

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

Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
Activiteiten Rianne Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 riannezandee@vvkloetinge.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmelding
en wachtlijst Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
 wimhazelaar@vvkloetinge.nl 

Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
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Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
Kloetinge
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Van de redactie
Lidmaatschap

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik een Kloetinger ben in 
hart en nieren, op het dorp geboren en getogen, trots op mijn af-
komst, dorp en club. Toen onze oudste zoon werd geboren was er bij 
mij dan ook geen enkele twijfel: “Die jongen gaat voetballen en dat 
doet hij wat mij betreft alleen bij Kloetinge.” Mijn vrouw sputterde 
nog even tegen en sprak over “eigen keuzes” en “doen wat hij zelf 
wil” maar al snel werd onze oudste zoon ingeschreven bij ‘mijn club’.

Onze jongste zoon maakte nog 
even de fout 2 maal een training 
van Blauw Wit te bezoeken maar 
zag al snel, na het zien van de 
speelvreugde van zijn oudste 
broer, in dat hij ook het groen en 
wit wilde dragen.

De trots die ik voel voor onze 
club is in die jaren overgeslagen 
naar onze jongens en ook mijn 
vrouw, die kort na ons huwelijk 
niets van voetballen wilde 
weten, verkiest nu vrijwil-
ligerswerk in de kantine 
boven een zaterdag in de 
Lange Vorststraat.

Niet zo lang geleden echter 
kwam onze oudste tijdens 
de avondmaaltijd met een 
dilemma. “Pap” zei hij, 
“ik ga aan het einde van 
het seizoen mijn lidmaat-
schap van de vv Kloetinge 
opzeggen.” Hij woont en 
werkt in het Gooi en is 
daardoor niet meer in staat 
de training op het Wes-
selopark te volgen en i.v.m. 
zijn weekenddiensten is 
ook spelen op zaterdag een 
probleem geworden.
Hij vond het erg moeilijk 
om deze beslissing te ne-
men maar voegde er met-
een aan toe, dat trots op 

je club niet in een lidmaatschap 
zit maar in je hart. Hij verwees 
daarbij naar het spandoek dat 
hij had gemaakt en bij de derby 
Kloetinge – Hoek achter het doel 
had opgehangen. 

Daar had ik niets meer aan toe te 
voegen.

Wim Sturm 
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Van de Voorzitter
Het zijn roerige tijden geweest. 
Ik hoop dat de rust nu is terug-
gekeerd. De eerste doelstelling is 
en blijft handhaving van het 1e in 
de hoofdklasse.

In de afgelopen periode zijn 
er ook een aantal activiteiten 
geweest.
Ik noem:

De Kerstveiling
Het was er uitermate gezellig. We 
hadden iets meer belangstelling 
verwacht. Degenen die niet zijn 
geweest hebben wat gemist. Dit 
is zeker voor herhaling vatbaar. 
De netto opbrengst was ongeveer 
€ 1.000.--.
Allen die hun medewerking 
hebben verleend (w.o. de veiling-
meester) hartelijk bedankt.

Het jeugdkerstzaalvoetbaltoer-
nooi
Dit toernooi wordt wel niet direct 
door onze vereniging georgani-
seerd, maar we hebben er wel 
een belangrijk aandeel in. Het 
toernooi is buitengewoon goed 
georganiseerd. Er was een leuke 
sfeer in het sportcentrum en er 
viel volop te genieten van en 
voor de jeugdvoetballers. Ook 
hier geldt voor alle vrijwilligers: 
hartelijk dank.

Grote Clubaktie
Dank zij de inzet van velen is het 
een succes geworden. De op-
brengst bedroeg ongeveer
€ 3.000.-- en met dat resultaat 
zijn we meer dan tevreden. Alle 
medewerkers bedankt.

De snertloop
De belangstelling viel iets tegen. 
De sfeer was overigens prima. 
Ook mijn petje af voor onze ‘oud-
jes’ die het toch maar presteer-
den om mee te lopen.
De opbrengst was ongeveer
€ 1700.—en dat is iets minder 
dan vorig jaar. Ook deze organi-
satoren bedankt.

De MTB- en wandeltocht
De organisatie is niet direct in 
handen van de VVK maar ook 
hier geldt dat we daarin een be-
langrijk  aandeel leveren. Al was 
het maar om het gebruik van de 
kantine en de start en aankomst 
op het Wesselopark. Het was 

prima weer en het was gezellig 
druk op het sportpark. Het aantal 
deelnemers was volgens mij 
boven verwachting.
Ik kan U meedelen dat we, als 
het bestuur en de ALV akkoord 
gaan, een nieuwe secretaris heb-
ben. Nu nog een penningmeester. 
De zoektocht gaat door.
Als bestuur hebben we eind vorig 
jaar, zo rond de Kerstdagen, de 
vrijwilligers een kleine attentie 
gegeven. Het ging ons daarbij 
om de aandacht die wij aan de 
vrijwilligers willen schenken; zeg 
maar het ging om het gebaar. Ik 
heb daar veel positieve reacties 
op gehoord. Het is nog niet al-
lemaal vlekkeloos verlopen. De 
lijst met vrijwilligers moet nog 
eens goed doorgenomen worden 
maar het begin is er.

Met het instellen van de commis-
sies zijn we op de goede weg. De 
evenementencommissie liep wat 
achter maar dat wordt binnen 
enkele weken rechtgetrokken.
Zo proberen wij als bestuur ook 
in bestuurlijk opzicht telkens 
kleine stapjes voorwaarts te 
zetten. Soms is het wel 2 stap-
pen vooruit en 1 achteruit maar 
we blijven doorgaan. Dat kunnen 
we niet zonder de inzet van onze 
vrijwilligers.
Ik hoop dan ook dat ik u op korte 
termijn kan meedelen wie onze 
nieuwe penningmeester wordt. 
Zover is het dus nog niet. Wie 
belangstelling heeft kan zich bij 
mij melden.
Met sportieve groeten

Rinus Dieleman.
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Uit de bestuurskamer
- De opbrengst van de ATB- en wandeltocht op

14 januari zal gedeeltelijk worden geschonken aan een 
goed doel.

- Er is nog wat contributie achterstand. Degenen die het 
echt te bont maken, zullen een brief ontvangen. Niet 
spelen is dan de consequentie.

- Er zijn nog geen mensen gevonden voor de beide 
bestuursfuncties. Wel is er een aantal opties. Met een 
aantal mensen wordt gesproken.

- Het hoofdveld gaat deze zomer in de renovatie.
- Joost Griep wordt aangesteld als scheidsrechterscoördinator.
- De jeugdvoetbaldagen waren een groot succes en voor herhaling vatbaar.
- De merchandising van de VVK-artikelen gaat door een groepje jongeren gebeuren.

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

11-12	mei
Dick Bunttoernooi

E-, F- en Minipupillen

5	mei
Laatste thuiswedstrijd

Kloetinge 1

11	mrt.
Wedstrijdbezoek jeugd

NAC - PSV

2	juni
Seizoensafsluiting

25	mei
BCK bedijventoernooi

19	mei
Dick Bunttoernooi

D-pupillen

12	mei
Laatste competitiewedstrijd

Kloetinge 1
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KNVB pakt voetbalblessures aan! 
De KNVB en Consument en Veiligheid bieden gezamenlijk het trainings-
programma ‘Voetbal Blessure Vrij’ aan om blessures te voorkomen. Het 
programma is beschikbaar via de subsite voor Trainers & Coaches en 
wordt ondersteund door Giovanni van Bronckhorst. 

Elk jaar lopen 620.000 veldvoet-
ballers een blessure op. Vooral 
de enkels en knieën moeten het 
ontgelden. Om deze voetbal-
blessures aan te pakken is het 
trainingsprogramma ‘Voetbal 
Blessure Vrij’ ontwikkeld. 
Het trainingsprogramma bevat 
oefeningen die blessures helpen 
te voorkomen. Trainers kunnen 
deze oefeningen verwerken in 
hun training. Het programma be-
staat uit een complete warming-
up en stabiliteitsoefeningen met 
de bal. 

Voor de warming-up wordt er 
gebruik gemaakt van het 11+ pro-
gramma van de FIFA.( http://f-
marc.com/11plus/exercises/) 
Daarmee wordt dertig procent 
van de blessures voorkomen. 
Bekijk de stabiliteitsoefeningen 
Met behulp van korte voorbeeld-
films zijn de diverse oefeningen 
te bekijken. Het programma 
wordt daarnaast ook aangeboden 
via de KNVB Academie. De stabi-
liteitsoefeningen zijn opgedeeld 
in drie niveaus. 

Niveau 1: 
Terugspelen na inspringen vanaf 
1 been
(http://trainers.voetbal.nl/article/17685/
oefenvorm-terugspelen-vanaf-n-been) 

Terugspelen vanuit tripling
(http://trainers.voetbal.nl/article/17687/
oefenvorm-terugspelen-vanuit-tripling) 

Terugspelen vanuit voorwaarts 
lopen 
(http://trainers.voetbal.nl/article/17693/
oefenvorm-terugspelen-vanuit-lopen) 

Terugspelen vanuit zijwaartse 
aansluitpas
(http://trainers.voetbal.nl/article/17694/
oefenvorm-terugspelen-vanuit-aansluit-
pas) 

Terugkoppen vanuit tweebenige 
sprong
(http://trainers.voetbal.nl/article/17695/
oefenvorm-terugkoppen-vanuit-sprong) 

Niveau 2: 
Statisch terugspelen
(http://trainers.voetbal.nl/article/17696/
oefenvorm-statisch-terugspelen)

Terugspelen na zijwaartse sprong
(http://trainers.voetbal.nl/article/17705/
oefenvorm-spelen-na-zijwaartse-sprong)

Terugspelen na voorwaarts lopen 
en drie balcontacten
(http://trainers.voetbal.nl/article/17707/
oefenvorm-spelen-na-drie-balcontacten) 

Terugspelen na sprong van twee 
benen naar één been
(http://trainers.voetbal.nl/article/17709/
oefenvorm-spelen-na-sprong-op-n-been) 

Niveau 3: 
Statisch terugspelen na drie 
balcontacten
(http://trainers.voetbal.nl/article/17711/
oefenvorm-statisch-spelen-na-balcon-
tact) 
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Terugspelen na eenbenige sprong 
op hetzelfde been
(http://trainers.voetbal.nl/article/17719/
oefenvorm-spelen-na-sprong-op-n-been) 

Terugspelen en buitenwaarts 
draaien
(http://trainers.voetbal.nl/arti-
cle/17720/oefenvowrm-spelen-
en-buitenwaarts-draaien) 

Meer oefeningen?
De stabiliteitsoefeningen uit 
het trainingsprogramma ‘Voet-
bal Blessure Vrij’ zijn goed te 
combineren met het warming-
up-programma 11+ van de FIFA. 
Het programma is ontwikkeld 
door een internationale groep 
deskundigen en helpt blessures 
bij mannelijke en vrouwelijke 
voetballers van veertien jaar en 
ouder te voorkomen. 

Bekijkhet warming-up-program-
ma 11+ van de FIFA online! 
(http://f-marc.com/11plus/exercises/) 

Download ook de ‘Versterk je 
enkel’-app De enkelblessure is 
met 27 procent de meest voorko-
mende blessure bij voetballers. 

Voor spelers met zwakke enkels, 
of voor sporters die herstellende 
zijn van een enkelblessure, heeft 
Consument en Veiligheid de ‘Ver-
sterk je enkel’-app ontwikkeld. 
De app biedt een oefenschema 
van acht weken, dat bestaat uit 
drie sets oefeningen per week. 
Elke oefening wordt duidelijk 
uitgelegd in een instructiefilm. 
De oefeningen zijn afkomstig uit 
de 2BFit studie van het EMGO/
VUmc en zijn wetenschappelijk 
effectief bewezen voor een goed 
herstel van enkelblessures. 

Download de ‘Versterk je enkel’-
app voor Iphone
(http://itunes.apple.com/nl/app/ver-
sterk-je-enkel/id456001033)

Download de ‘Versterk je enkel’-
app voor Android
(https://market.android.com/
details?id=nl.veiligheid.versterkjeenkel)

	
Verjaardagen F- en Minipupillen
Februari
2 Kaj Verburg
3 Gio de Rijke
10 Noah Picasouw
14 Lars Goetheer
17 Ivar Boonman
25 Noah van Gastel
25 Owen van Gastel
29 Jesper Groen

Maart
10 Lucas de Bruine
14 Jonathan Holtman
16 Tijmen Schipper
19 Pascal Schouten
19 Menno Smit
20 Raul Houtepen
22 Koen Elenbaas

26 Ruben Elenbaas
28  Daan Zijlma
29 Teun van Remorte

Nieuw
Jaap Dorleijn

Vervallen
Melvin van der Endt
Maikel Feijtel
Yorick Visser
Arsham Zadeh Esmail

Ledenmutaties
10/11
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De eerste keer
De thuisblijvers hadden geen gelijk! Maar eigenlijk hadden er die 
zaterdagavond 17 december wel wat meer mensen moeten zijn, dan 
was het nog leuker geweest.
Desondanks was het een erg geslaagde avond.

De Kerstveiling; ik ging er in eer-
ste instantie heen omdat Jos er 
vanaf het begin enthousiast over 
was. We stonden vaak samen als 
opa’s naar de verrichtingen van 
onze kleinzoons te kijken en dan 
had Jos het er vaak over. Boven-
dien had ik de catalogus voor 
hem gecopieerd. Ik verwachtte 
na een uurtje weer thuis te zijn, 
maar dat werd heel wat later.

Programma
Er was die zaterdag geen druk 
programma op het Wesselo-
park. Door de vele regen kon er 
alleen op het 2e veld gespeeld 
worden. Het eerste speelde 
een uitwedstrijd; om half drie 
speelde alleen A1 thuis, zodat 
het niet druk was in de kantine. 
Bovendien regende het ’s avonds 
regelmatig en zo was het dus wel 
te begrijpen, dat het niet druk 
was bij de 1e Kerstveiling. Maar, 
zoals gezegd, de thuisblijvers 
hadden geen gelijk, want het was 
een uiterst geslaagde avond. Dat 
kwam enerzijds door de te verko-
pen kavels en anderzijds door de 
veilingmeester Rino Gelok.

Kok
De kavels waren erg divers, van 
kerststollen tot wild (geslacht), 
van flessen drank tot bonnen 
voor vis, van een dag rijden in 
een cabrio tot een dag een schil-
der in huis. Er waren twee reuze-
kerststollen van 10 kilo, speciaal 
voor deze veiling gebakken door 
Patrick Bunt; een dag meelopen 
met het eerste, rondritten in een 
old-timer door Zuid-Beveland en 
nog vele andere leuke en nuttige 
zaken. Het klapstuk van deze 
veiling was een etentje, dat door 

burgemeester René Verhulst 
zou worden bereid. Hierop werd 
geboden, zoals dat bij een vei-
ling hoort en veilingmeester Rino 
speelde het spelletje voortref-
felijk mee.

Sfeer
Als ik Rino noem, heb ik het 
meteen over de sfeermaker van 
die avond. Hij leidde de veiling 
op een humoristische manier en 
het was duidelijk, dat hij velen 
van de aanwezigen kende. Dat 
bleek uit een aantal rake opmer-
kingen, die door het publiek erg 
werden gewaardeerd. Naast Rino 
moeten we ook de organisator 
van deze avond, Jos Geerlings 
noemen. Hij is maanden bezig 
geweest voldoende leuke kavels 
te verzamelen. Het was voor hem 
jammer, dat er niet meer mensen 
aanwezig waren, maar hij was na 
afloop toch erg tevreden. “Het 

is de eerste keer en de verenigi 
ng houdt er toch een leuk bedrag 
aan over.” Dat bedrag is ruim 
1.000 euro. Dat is mooi meege-
nomen, maar persoonlijk vind ik 
de sfeer die avond belangrijker. 
Het was erg gezellig.
Jos is nu al bezig met de veiling 
aan het eind van dit jaar. “Ik 
heb de eerste kavels al binnen.” 
zegt hij. “En bij een volle kantine 
moet de opbrengst hoger kunnen 
zijn!”

Rest ons de mensen, die de 
kavels hebben aangeboden te 
bedanken. Wellicht willen ze dit 
jaar weer iets doen. 
Ik ben vast van plan weer naar 
deze veiling te gaan; niet omdat 
ik me verplicht voel, maar om 
een erg leuke avond te hebben! 
 
Adri de Bruine

Een van de deelnemers met het zojuist verworven bierpakket (foto Hannie Kloet)
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Haven
De naam Havenwerk laat aan 
duidelijkheid niets te wensen 
over.’ Niek: “Dat betekent dus 
niet alleen stuwadoorswerk-
zaamheden, zoals het laden en 
lossen van schepen, van wagons 
en vrachtwagens, maar ook 
logistieke werkzaamheden voor 
de industrie. We verzorgen daar 
bijvoorbeeld de aanvoer van de 
grondstoffen of halffabrikaten 
binnen het bedrijf, het verpakken 
en gereed maken van de pro-
ducten voor verzending naar de 
klanten per schip, trein of auto.” 
Het bedrijf is dus niet havenge-
bonden; hun mensen werken ook 
op industrieterreinen. Wel zijn 
deze concentraties van industrie 

vaak te vinden bij havens en dat 
kunnen ook binnenhavens zijn. 
De opdrachtgevers zijn voorna-
melijk te vinden in Vlissingen 
(Sloegebied), Terneuzen met de 
Kanaalzone, Rotterdam Rijnmond 
en Moerdijk. Het bedrijf heeft 
naast het hoofdkantoor in Goes 
dan ook vestigingen in Rotter-
dam en Moerdijk.

Geen uitzendbureau
Eigenaar van Havenwerk Ton: 
“We zijn geen gewoon uitzendbu-
reau. De meeste werknemers zijn 
bij ons in dienst en worden voor 
een bepaalde tijd gedetacheerd 
bij onze klanten, de bedrijven.” 
De klant huurt dus personeel van 
Havenwerk in. Het kan zijn, dat 

een bedrijf extra mensen nodig 
heeft om een piek in de werk-
zaamheden op te kunnen vangen 
of om extra orders te kunnen 
aannemen of om mensen, die 
voor langere tijd afwezig zijn te 
vervangen. Havenwerk streeft 
er naar dat de werknemers 
complete vaklui zijn, die breed 
inzetbaar zijn. Het bedrijf stimu-
leert daarom dat de werknemers 
cursussen volgen om extra vaar-
digheden te verwerven. De oplei-
dingskosten worden geheel (of 
gedeeltelijk) betaald. Daar staat 
wel tegenover dat de betref-
fende werknemer een bepaalde 
tijd voor het bedrijf moet blijven 
werken, anders moet alsnog een 
deel van de kosten terugbetaald 

Sponsor van de maand

door Adri de Bruine 

Sponsoren zijn belangrijk voor 
alle sportverenigingen, groot 
of klein. Welk team speelt er 
nog zonder shirtreclame; zelfs 
Barcelona is overstag gegaan. De 
vv Kloetinge heeft een bloeiende 
sponsorclub, de Businessclub 
vv Kloetinge, vroeger de SVVK. 
In elk nummer van het club-
blad stellen we een bedrijf aan 
u voor. Voor dit nummer had ik 
een gesprek met Ton Veraart en 
Niek Mast van Havenwerk en 
Kathy Smeekens van Competence 
Search. Beide bedrijven zijn 
gevestigd aan de Piet Heinstraat 
in Goes. 

Havenwerk
Kathy Smeekens en Niek Mast
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worden. En aangezien veiligheid 
bij dit soort werkzaamheden erg 
belangrijk is, dient iedereen het 
certficaat VCA te hebben. Andere 
cursussen, die worden aange-
boden zijn o.a. de opleidingen 
Veilig werken met de heftruck, 
Machinist Mobiele Kranen, 
Tugmaster en Hijsvaardigheid. 
Deze opleidingen worden door 
erkende opleidingsinstituten 
uitgevoerd. Havenwerk heeft in 
totaal bijna 100 werknemers in 
dienst. Daarbij zitten mensen die 
gekwalificeerd zijn voor nage-
noeg alle in de (haven) logistiek 
voortkomende functies: van 
stuwer tot kraanmachinist en 
vorkheftruckchauffeur. Er werken 
bij Havenwerk ook gespeciali-
seerde chauffeurs voor reach 
stackers, die gebruikt worden bij 
het verplaatsen van containers, 
laadschoppen en terminal trek-
kers.

Flexinuïteit
Het bovenstaande woord zult 
u nog niet in het woordenboek 
tegenkomen, maar als het aan 
Havenwerk ligt, zal het er in de 
toekomst zeker een plaatsje krij-
gen. “Het is een samenvoeging 
van flexibiliteit, continuïteit en 
kwaliteit. Uitzendbureaus bieden 
vooral flexibiliteit, maar kunnen 
dat minder goed combineren met 
kwaliteit en continuïteit en dat 
kunnen wij wel. Wij kunnen be-
drijven, die tijdelijk vakbekwaam 
personeel nodig hebben, daaraan 
helpen waardoor zij flexibel zijn 
en kunnen reageren op geboden 
mogelijkheden.” Het vinden van 
goed personeel is niet zo mak-
kelijk. Ton: “Dat is ons probleem, 
maar tegelijkertijd ook ons be-
staansrecht!” Havenwerk is ook 
een leerbedrijf; personeel dat 
binnenkomt, kan hier het prak-

tijkgedeelte van een opleiding 
(in de BOL, het vroegere leerling-
wezen) volgen, terwijl de school, 
in veel gevallen het Scheepvaart- 
en Transportcollege (STC) in 
Rotterdam, de theoretische kant 
van de opleiding verzorgt. Mede 
daardoor kunnen jonge werkne-
mers zich steeds verder ontwik-
kelen. Havenwerk is lid van de 
Nederlandse Bond van Bemidde-
lings- en Uitzendorganisaties, de 
NBBU. Dat betekent, dat de cao 
van deze bond van toepassing is 
op alle arbeids- en uitzendover-
eenkomsten. Verder is het bedrijf 
NEN-4400-1 (dat betekent, dat 
aan alle wettelijke verplich-
tingen wordt voldaan, ook met 
betrekking tot de belastingwet-
ten) en VCU gecertificeerd. Niek: 
“Dat laatste betekent, dat de 
werknemers zich houden aan de 
voorschriften voor veiligheid en 

gezondheid, waardoor ze bijdra-
gen aan een zo veilig mogelijke 
werkomgeving. Havenwerk is 
geen prijsvechter maar hanteert 
wel ‘Zeeuwse’ prijzen; die gun-
stig uitpakken.” Kathy vult aan: 
“We hanteren eerlijke prijzen.” 
 
Competence Search
Kathy Smeekens is Senior Con-
sultant van Competence Search, 
één van de zusterbedrijven van 
Havenwerk. Dit bedrijf is geves-
tigd aan de Piet Heinstraat 10. 
Competence Search legt zich 
toe op het vinden van geschikte 
kandidaten voor sleutelfuncties 
in het bedrijfsleven. Vaak gaat 
het om schaarse kandidaten op 
HBO+ niveau, zoals specialisten 
in staf- en managementfuncties, 
die veel diepgang en verant-
woordelijkheid vereisen. Zodra 
een bedrijf aangeeft op zoek te 
zijn naar een kandidaat voor 
een bepaalde functie gaan Kathy 
en haar collega’s op zoek naar 
de meest geschikte persoon. 
“Als die is gevonden, volgt een 

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

Ton Veraart
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uitgebreid interview en bij de 
juiste match, wordt de kandidaat 
voorgedragen voor de betref-
fende functie. Uiteraard moeten 
we de eisen kennen, die aan de 
functie gesteld worden. Verder is 
het voor ons belangrijk, dat we 
het bedrijf van de opdrachtgever 
en de bedrijfscultuur kennen. 
En we vinden het belangrijk een 
prettige en ontspannen relatie 
te hebben met de kandidaten en 
de opdrachtgevers. Het bedrijf 
bepaalt of ze met de kandidaat 
in zee gaan. De vacatures staan 
op onze website. Open sollici-
taties zijn ook mogelijk.” Er is 
een nauwe samenwerking tus-
sen Havenwerk en Competence 
Search. Niek, die bij Havenwerk 
Zeeland verantwoordelijk is voor 
het ontwikkelen en onderhouden 
van contacten met de opdracht-
gevers: “Zodra ik mogelijkheden 
zie voor Competence Search 
geef ik dat door aan Kathy.” Het 
bedrijf heeft ook een kantoor in 
Rotterdam. 

Goes
Je zou een bedrijf als Havenwerk 
eerder verwachten in een haven-
stad als Vlissingen dan in Goes. 
Ton: “Daar is het ook begon-

nen, maar we wilden graag alles 
onder één dak en dat kon hier. 
Bovendien is Goes toch het cen-
trum voor de zakelijke dienstver-
lening. We zijn hier goed bereik-
baar, 2 minuten lopen vanaf het 
station met een parkeerterrein 
en een parkeergarage tegenover 
ons kantoor

Voetbal
Ton: ”We zijn nu twee jaar lid 
van de sponsorgroep van de 
vv Kloetinge. We hebben voor 
deze club gekozen, omdat we 
het belangrijk vinden, dat onze 
sponsorbijdrage niet alleen naar 
het eerste elftal gaat, maar dat 
ook de jeugd en de rest van de 
vereniging er wat aan heeft. En 
Kloetinge heeft heel veel jeugd; 
wij vinden dat eigenlijk nog 
meer het bestaansrecht van de 
vereniging dan het feit, dat het 
eerste elftal in de hoofdklasse 
uitkomt.” Zo speelt er ook een 
pupillenteam (E9) in een outfit 
van Havenwerk. Ton is regel-
matig aanwezig bij wedstrijden 
van het eerste. Niek kan niet zo 
vaak aanwezig zijn; hij is trainer/
leider van MZVC 2 en is dus op 
zaterdag zelf binnen de lijnen te 
vinden. Kathy kent de vereniging 

heel goed. “Mijn zoon heeft jaren 
bij Kloetinge gespeeld.” Bij de 
ATBtocht op 14 januari was zij 
in de kantine en voorzag daar de 
wandelaars en fietsers van snert. 
Niek: “We hebben niet zoveel 
klanten in de sponsorclub, maar 
wel een aantal leveranciers. Het 
is gewoon een prettige manier 
van zaken doen en het past ook 
bij onze belangstelling voor de 
voetbalsport.”

Enkele zakelijke gegevens:

Havenwerk
Piet Heinstraat 8
4461 GL Goes
Tel.0118-490933
www.havenwerk.nl
www.flexinuiteit.nl

Competence Search
Piet Heinstraat 10
4461 GL Goes
Tel. 0113-212385
www.competence-search.nl

Sportcartoons International
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De Snertloop
Het weer was uitstekend, die 7e januari. Hoge temperaturen 
voor hartje winter, een fris windje en zo nu en dan een lekker 
zonnetje. Vanaf het moment, waarop onze voorzitter Rinus 
Dieleman (om 13.30 uur) het startschot gaf, trok een veelkleurig lint van 
ongeveer 100 lopers over het Wesselopark. De overheersende kleur was toch groen; veel 
deelnemers liepen in hun trainingspak en die zijn overwegend groen. 

Dat lint werd na verloop van 
tijd steeds dunner. Veel lopers 
hadden het na een half uur wel 
bekeken en gingen richting de 
warme douche. Een groepje 
echte volhouders liep het hele 
uur vol. Daarna was er voor de 
deelnemers warme chocolade-
melk of snert. Ook was er een 

loterij voor de jeugd, waar een 
aantal voetbalspelen, beschik-
baar gesteld door de INGbank, 
werd verloot. Daar werd ook de 
opbrengst, ruim 1700 euro, be-
kend gemaakt. De deelnemer die 
de hoogste opbrengst bij elkaar 
had gelopen was Dylan Hydra; 
hij liep een bedrag van € 82,50 

bij elkaar. D1 haalde als team het 
hoogste bedrag binnen, ruim
€ 300,--

Wel vroegen enkele ouders van 
de E-, F- en Mini-pupillen zich af, 
of die teams ooit een kans maken 
om als team het hoogste bedrag 
bij elkaar te lopen. Deze teams 
bestaan uit 10 spelers en de an-
dere teams, zoals de D-pupillen 
en hoger tellen meestal 15 spe-
lers of meer. Wellicht zou het wat 
eerlijker zijn om het gemiddelde 
bedrag per speler of per deelne-
mer te berekenen.

Wie de foto’s of de bewegende 
beelden van de Snertloop wil 
zien, kan terecht op de website. 

Adri de Bruine

Dieleman (om 13.30 uur) het startschot gaf, trok een veelkleurig lint van 
ongeveer 100 lopers over het Wesselopark. De overheersende kleur was toch groen; veel 

Ook pupillenmoedersliepen hun rondjes dapper mee
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Naam: Willemijn Lijnse

Een klein stukje over mezelf
Ik ben 19 september 1984 
geboren in Vlissingen. Toen ik 
een paar maanden oud was ben 
ik verhuisd naar Goes. Ik werk 
op de Klimopschool in Middel-
burg met kinderen van 16 tot 
20 jaar met een verstandelijke 
beperking. Naast leerkracht ben 
ik sinds dit jaar ook 1 dag in 
de week stagebegeleider, een 
fantastische combi. Ik geniet 
hier enorm van en haal er veel 
voldoening uit! 
Daarnaast kijk ik graag sport 
en dan voornamelijk voetbal. Ik 
kook graag, geniet van een goed 
concert en houd ook erg van 
dansen! Bovendien ga ik graag 
op reis! Ik hoop nog veel moois 
te gaan zien…

Hoe verbonden met vv Kloetinge
Vanaf klein meisje ging ik af 
en toe mee naar Kloetinge met 
mijn beste vriendinnetje en haar 
vader (Henk Schalkoort). We 
speelden langs de voetbalvelden 
en kropen in een boomhut op het 
parkeerterrein.
Tijdens de Middelbare schooltijd 
zaten, speelden er veel vrienden 
bij Kloetinge. Toen Willy Lund 
trainer was bij A1 en er door de 
sponsor een bus geregeld was, 
gingen we niet alleen naar de 

thuiswedstrijden kijken, maar 
ook naar een aantal uitwedstrij-
den. Ik vergeet nooit dat we vast 
stonden op de parkeerplaats in 
Kapelle. We deden er langer over 
om weg te komen dan dat de reis 
duurde. Mooie herinneringen aan 
een geweldige periode! 
Omdat Daan en Jaap ook bij die 
vriendengroep hoorde volgde ik 
na de A’s ook het 2e en het 1e. 
Maar dan alleen de thuiswed-
strijden. 
6 jaar geleden kregen Daan en ik 
verkering en vanaf die tijd heb ik 
nog niet veel wedstrijden gemist. 
Ook de uitwedstrijden ben ik 
vaak van de partij, al sla ik een 
enkele keer wel over om af te 
spreken met vriendinnen. 
Ik geniet van het spel, de sfeer, 
de spanning en de gezelligheid. 
Omdat de rest van de familie 
Esser ook altijd van de partij is, 

is het extra fijn om er te zijn. 
Daarom ga ik er vanuit dat dit 
voorlopig nog niet zal verande-
ren!

Waarom heb ik er voor gekozen 
om deze rubriek te maken
Toen aan ons gevraagd werd of 
we deze rubriek wilden verzor-
gen, heb ik niet lang na hoeven 
denken. Ik waardeer wat alle 
vrijwilligers op de club doen en 
voor elkaar krijgen en als ik daar 
zelf mijn steentje aan bij kan dra-
gen dan doe ik dat graag! 
Daarnaast vind ik het belangrijk 
dat de vrouwen achter de spelers 
ook eens in het zonnetje staan! 
En dan niet alleen de vrouwen 
van het 1e elftal, maar juist 
van de hele club. Het draait bij 
Kloetinge vaak om het 1e, maar 
daarbij wordt soms vergeten dat 
de hele club bijzonder is. Ik hoop 
dat wij met deze rubriek eens de 
nadruk op andere mensen kun-
nen leggen. 

Tot slot
Tot slot wil ik nog even zeggen 
dat ik blij ben dat Kloetinge een 
echte gezelligheidsclub is. Ik 
denk dat we daar hartstikke trots 
op mogen zijn!! Want ik geniet 
niet alleen van de wedstrijden 
maar ook van de gezellige uur-
tjes daarna..!

Voetbal-
vrouwen 

Vanaf dit seizoen verschijnt er een nieuwe rubriek in Op 
de Korrel: Voetbalvrouwen. Tot nu toe hebben we met veel 
plezier 3 interviews gehouden met drie fantastische voet-
balvrouwen die Kloetinge een warm hart toedragen.
Om heel eerlijk te zijn, zijn we door de winterstop hele-
maal vergeten een nieuw interview te plannen, waardoor 
we een noodplan moesten verzinnen.
Dit leek ons daarom een goed moment om onszelf even 
kort aan u voor te stellen..
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Naam: Marieke Esser

Een klein stukje over mezelf
Geboren op 23 november 1981 in 
Tilburg. Toen ik 8 jaar was zijn 
we verhuisd naar het Zeeuwse 
Heinkenszand. 
Ik werk op het Ostrea Lyceum 
in Goes als docente Engels voor 
mavo 3 en 4. 
Elke zaterdag ben ik te vinden op 
het voetbalveld, maar daarnaast 

sport ik zelf ook graag. 
Badminton en body 
combat. Als er nog tijd 
overblijft lees ik graag 
boeken, kijk films en 
houd enorm van lekker 
een hapje eten of een 
drankje doen. 

Hoe verbonden met 
Kloetinge:
Ik ging altijd al bij 
mijn 2 broers kijken op 
het voetbalveld ook toen ze nog 
bij Luctor ’88 speelden in Hein-
kenszand. Toen ze op hun elfde 
naar Kloetinge gingen verhuisde 
ik automatisch mee. Al met al sta 
ik dus al zo’n 17 jaar op zaterdag 
langs de lijn bij Kloetinge. Aardig 
verbonden dus!

Waarom heb ik er voor gekozen 
om deze rubriek te maken:
Het leek me wel een leuk idee om 
eens de vrouwen achter de voet-
ballers aan het woord te laten. Ik 

denk dat ze de drijvende kracht 
zijn. Thuis draait alles gewoon 
door, terwijl de mannen lekker 
achter een balletje aanrennen 
tijdens een training of wedstrijd. 
Complimenten voor de vrouwen 
dus!

Tot slot:
Hoop ik dat iedereen geniet van 
de interviews met de voetbal-
vrouwen en mochten er nog sug-
gesties zijn, dan zijn die altijd 
welkom!

Voetbal-
vrouwen 

Daan Esser, Willemijn Lijnse 
en Marieke Esser; dit keer 
eens niet op een voetbalveld
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Merchandise vv Kloetinge
 
vv Kloetinge heeft in samenwerking met de CIOS-studenten Eric Stevense en Jimmy Verlinde een aantal 
mooie fan-artikelen ingekocht. Deze fan-artikelen zijn per stuk te koop, maar er zijn ook pakketten samen-
gesteld. De opbrengst gaat naar de vv Kloetinge.

Natuurlijk is het ook leuk om als 
trainer of ouder een sponsor te 
zoeken, die het leuk vindt om 
het hele team te voorzien van 
b.v. een sjaal. Zo hebben enkele 
trainers, in samenwerking met 
een royale sponsor hun team al 
merchandise-artikelen gegeven.
Zou het niet geweldig zijn om op 
zaterdag hiermee langs de lijn te 
staan bij onze hoofdmacht?
Uiteraard hebben we niet alleen 
sjaals ingekocht, maar ook mini-
shirtjes (voor in de auto b.v.), 
paraplu’s, caps en sleutelhangers 
(gratis bij een pakket).

Losse verkoop:
Sjaal  € 14,50
Mini-shirt  € 10,--
Paraplu  € 15,--
Cap  € 15,--
Lederen polsbandjes € 4,--
Horloges € 22,50

Pakketten:

Feestpakket:
Sjaal, paraplu, cap € 40,--
Funpakket:
Sjaal, mini-shirt, cap € 35,--
Regenpakket:
Sjaal en paraplu € 25,-- 

Via de knop Merchandise op de 
site van de vv Kloetinge kun je 
het bestelformulier invullen. 
Vervolgens worden de artikelen 
na afspraak thuis bezorgd.

Uiteraard kun je ook een mailtje 
sturen naar
verstemerchandise11@gmail.com, 
dan zorgen wij dat de artikelen 
thuis worden bezorgd.

Eric Stevense en Jimmy Verlinde

Sinds kort zijn er ook Kloetinge horloges verkrijgbaar
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Drukte op het Wesselopark
Het was op 14 januari dan wel winterstop, maar daar was op het Wesselopark niet veel van te merken. 
Zeker aan het begin van de middag was er geen parkeerplaatsje meer te vinden. Dat gold ook voor de wijde 
omgeving van het sportpark. Als je niet beter wist, zou je gaan denken, dat de derby tegen Hoek gespeeld 
werd. Natuurlijk waren er ook redelijk wat mensen afgekomen op de oefenwedstrijd van de hoofdmacht 
tegen de vc Vlissingen. Maar opvallend veel auto’s waren voorzien van een fietsendrager.

Start
Wij zouden pas om 12 uur mogen 
starten met onze wandeling van 
10 kilometer, maar we hadden 
afgesproken om wat eerder te 
vertrekken ook de wedstrijd van 
het 1e elftal te kunnen zien. Dus 
vertrokken we om even over half 
twaalf. We liepen over de Kat-
tendijksedijk toen we de eerste 
bikers onder aan de dijk zagen 
rijden. En ze bleven komen; het 
leek niet op te houden. Tijdens 
het grootste deel van onze wan-
deling zagen we grote groepen 
mountainbikers aan het werk. 
Het was duidelijk, dat er veel 
meer deelnemers waren dan in 
de voorgaande jaren.

Wandelaars 
Wij liepen het eerste deel van 
onze 10 kilometer langs dezelfde 
route als de wandelaars, die de 
langere afstand gekozen had-
den. Bij de afrit naar het Goese 
Meer, waar we een appel of een 
mandarijn kregen, splitsten de 
routes. Wij gingen weer richting 
het dorp en de 20-kilometer 
lopers gingen het Goese Meer 
in. Omdat wij zo vroeg gestart 
waren, was het op ons parkoers 

niet druk. Pas vlakbij het dorp, 
op de Stelleweg, kwamen we 
weer wandelaars en bikers 
tegen. We kwamen precies op 
tijd voor de wedstrijd aan op het 
Wesselopark. We konden nog net 
even kijken of we iets gewonnen 
hadden bij de verloting en een 
kop snert eten.

Geslaagd
We bleken ons niet te hebben 
vergist; vooral het aantal deel-
nemers aan de ATB-tocht was erg 

groot, 323, een record. Dat zal 
ongetwijfeld te maken hebben 
gehad met het mooie weer, maar 
zeker ook met de uitstekende 
organisatie van dit evenement. 
Ook waren veel deelnemers 
erg gelukkig met de prachtige 
routes. Enkelen hebben hun 
reacties gegeven op de website 
van VTTtoertochten en die waren 
erg positief. Dat belooft wat voor 
volgend jaar! Ook het aantal 
wandelaars was meer dan ver-
dubbeld, 139, en ook zij waren 
tevreden over de gelopen routes. 
En de grote winnaar was natuur-
lijk het goede doel, de bestrij-
ding van de spierziekte ALS. De 
helft van het inschrijfgeld, ruim 
€ 1100 gaat er heen.
Na afloop was de kantine afgela-
den vol, zodat ook de vereniging 
er zeker niet slechter van gewor-
den is.
Een groot compliment voor de or-
ganisatoren! Het was uitstekend 
geregeld!

Adri de Bruine

Enkele wandelaars bij de revitaillering op de Kattendijkse dijk

In het parcours zat een pittite klim (foto’s Arie van Bochove)
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Vrijwilliger van de maand
Het is heel verstandig om iemand met respect te benaderen als je iets wil 
vragen of bespreken. Immers wanneer je zelf benaderd wordt wil je ook 
dat dit op correcte wijze gebeurt. Het doet niet ter zake of die persoon 
bij wijze van spreken minister is of vrachtwagenchauffeur ondanks het 
feit dat de één wellicht meer in zijn mars heeft dan de ander. We moeten 
ons er van bewust zijn dat in het maatschappelijk leven er verschillende 
beroepen zijn maar in wezen zijn we allemaal belangrijk. Wat gebeurt er 
als een bepaalde beroepsgroep gaat staken? De laatste tijd is er nogal 

wat ophef geweest over de kleding van de Koningin die een bezoek bracht aan Oman en De Verenigde 
Arabische Emiraten. Afgezien van de kleding moeten we er rekening mee houden dat we ons aanpassen aan 
‘de regels van het huis’. Het is te hopen dat we uit het voorgaande de conclusie trekken dat we ons ook ten 
opzichte van elkaar binnen onze vereniging correct gedragen. Dit geldt voor de vrijwilligers onder elkaar 
en wij zijn verplicht elkaar met respect tegemoet te treden. Ook dienen wij ons te onderwerpen aan de 
regels die binnen de club gelden.

Twee vliegen in één klap.
We hadden dit keer een gesprek 
met z’n drieën terwijl een vierde 
persoon zo af en toe in de kring 
rond de tafel kwam zitten in de 
sfeervolle kamer van de familie 
Minnaard te ’s Gravenpolder. 
Het was in de 2e week van het 
nieuwe jaar 2012 en de kerstver-
lichting was nog intact. Of je nu 
religieus bent, of niet, de kerst 
heeft toch een bepaald gevoel 
van verbondenheid. Immers het 
Kerstfeest wordt bijna over de 
gehele wereld gevierd of geniet 
in elk geval bekendheid ook bij 
hen die anders denken.

Wie zaten er in die Kring?
In de eerste plaats vader, Peter 
Minnaard, geboren in 1955. Dan 
dochter Annelies, die in 1985 
het levenslicht zag en zoon Pim, 
geboren in 1988. En ik zat al vra-
gend en pratend iets op te schrij-
ven. Allereerst heb ik gevraagd 
of ik de naam Minnaard goed 

schreef want het is bekend dat 
je dat op verschillende manieren 
kunt doen. “Ja, ja,” zegt Peter, 
“dat is inderdaad het geval, 
want zo hier en daar gaat dit nog 
wel eens verkeerd.” Nu dacht 
ik dat Peter, hoewel sinds 1978 
woonachtig in ’s-Gravenpolder 

oorspronkelijk een Kloetingenaar 
was want die naam komt daar 
ook voor. Bovendien zie ik Peter 
al jaren op het Wesselopark 
rondlopen. Nou ja, rondlopen, 
hij steekt ook de handen uit de 
mouwen. Helaas een verkeerd 
spoor want Peter is geboren en 

PETER MINNAARD
aan het werk in de kantinekeuken bij Bianca Sturm
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getogen te ’s-Heer-Abtskerke. 
Ik zag destijds Peter op ons 
sportpark geflankeerd door zijn 
dochter Annelies die toen nog 
een echte leuke tiener was. Ook 
al kom je zelf regelmatig op het 
sportveld dan verlies je toch 
vooral jongeren uit het oog. Zij 
groeien, slanken af en zij ont-
wikkelen zich op een bepaalde 
manier. Niets bijzonders dus. 
Toen ik Peter op de nieuwjaars-
receptie vroeg om als vrijwilliger 
van de maand in ons clubblad te 
figureren kreeg ik een spontaan 
“Ja” te horen. En zou dit dan 
samen met je dochter mogen? “Ja 
natuurlijk dat lijkt me best leuk.” 
Ik had Annelies reeds achter de 
bar waargenomen. Wellicht had 
ik haar in lange tijd niet gezien. 
Vandaar dat ik aan iemand moest 
vragen wie die keurig geklede 
jonge dame was. Jawel, Annelies 
was voor mij zichtbaar veran-
derd. Zoon Pim zat eerst achter 
de computer wat te werken of 
misschien te spelen, maar kwam 

er zo nu en dan toch ook even 
bij zitten. Hij is geen vrijwilliger 
bij de VVK maar voetbalt nog in 
de zaal en wel, zoals hij zegt, in 
het team van Krijger Koeriers. 
Meestal zijn het verliespartijen 
maar dat mag zeker de pret niet 
drukken.

Wat is de drijfveer om bij de vv 
Kloetinge vrijwilligerswerk te 
doen?
In de eerste plaats rijst de 
vraag, hoe kom je als inwoner 
van ’s-Gravenpolder, waar ook 
een voetbalclub is, bij de vv 
Kloetinge terecht. Daar zijn 
verschillende redenen voor. Om 
te beginnen komt Peter z’n ex 
uit Kloetinge en die heeft ook 
dienst gedaan in het clubhuis. 
Het belangrijkste is dat zoon 
Pim zo’n 12 jaar bij de jeugd van 
Kloetinge heeft gespeeld. Hij had 
weinig gevoel voor de plaatse-
lijke club. Dit alles betekent dat 
Peter met zijn zoon meegegroeid 
is in de cultuur van de Kloetingse 

voetbalvereniging. Jarenlang 
was hij leider van verschillende 
jeugdteams. Bovendien heeft hij 
nog een cursus voor scheidsrech-
ter gevolgd en dus wedstrijden 
bij de jeugd geleid. Peter heeft 
eveneens een hesje gedragen 
waarop “steward” stond. Hij zag 
dan als liefhebber het 1e elftal 
thuis spelen. Omdat hij nu regel-
matig in de keuken van het club-
huis werkt, ziet hij minder van 
de spelmomenten. Zijn hobby is 
hoofdzakelijk bakken en braden. 
Ook thuis is hij vaak in de keu-
ken te vinden en Annelies en Pim 
zeggen dat je hem dan niet voor 
de voeten moet lopen. Het resul-
taat is altijd prima! Als we dit 
alles overzien hebben we dus te 
maken met een all-round vrijwil-
liger. Zo iemand is goud waard 
voor de vereniging. Het is jam-
mer dat de VVK echter niet over 
het werkelijke goud beschikt 
want dan kon er nog veel meer 
bij deze ambitieuze club plaats 
vinden. Denk maar eens even aan 
de opmerkingen die onze vrij-
williger in het vorige clubblad 
daarover heeft gemaakt. Toen 
bijna het gehele gezin actief was 
bij Kloetinge heeft ook Annelies 
in de beginjaren van 2000 zich 
bij de club aangesloten. Zij is nu 
bij toerbeurt actief in het club-
huis achter de bar. Er is echter 
volgens haar en Papa wel een 
hiaat in het clubhuis ontstaan 
door het wegvallen van Mein-
dert Storm. Het maken van een 
rooster is soms wat problema-
tisch waardoor de bezetting ook 
in de knel kan komen. Er zijn wel 
voldoende vrijwilligers maar die 
moeten aangestuurd worden en 
daar is een clubhuiscommissie 
niet voor. Er moet een echte lei-
der zijn en die ontbreekt momen-
teel. Annelies heeft wel begrip 
voor de ontstane situatie. Het is 
niet zo eenvoudig om daar een 
directe oplossing voor te vinden. 
Ik suggereer dat zij dat met haar 
gedegen opleiding misschien 

ANNELIES MINNAARD
staat bij toerbeurt achter de bar van het clubhuis (rechts op de foto)
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wel kan doen. Daar is Annelies 
echter niet voor te vinden, zij 
werkt graag in het clubhuis 
voor ontspanning en niet om 
echte verantwoordelijkheid op 
de schouders te nemen. Wel 
heeft zij de bereidheid om mee 
te denken.

Anekdotes
Nu wij hier te maken hebben met 
vrijwilligers die van de hoed en 
de rand weten, rijst natuurlijk 
de vraag of men ook vanuit het 
vrijwilligerswerk anekdotes op 
kan hoesten. Jawel, zegt Peter, 
ik zal er een paar vertellen. Op 
een gegeven moment was het 
zover dat we met de D’s in Mid-
delburg bij Jong Ambon kam-
pioen konden worden. Helaas 
dit vliegertje ging niet op, we 
verloren. Eén van de ouders, een 
moeder, stond bij het kleedlokaal 
te huilen. We hebben verloren en 
wat nu!!! Zij had niet in de gaten 
dat er bij de laatste thuiswed-
strijd, de week daarop, ook nog 
een kans was. En zo was het 
ook, er werd toen gewonnen en 
de kampioensvlag kon in top. 
Die zelfde moeder was toen zo 
blij, weliswaar geen tranen van 
blijdschap, maar zij trakteerde 
wel op chips en snoep. Zo betrok-
ken kan je dus zijn! Een ander 
voorbeeld: Peter hielp aan de 
kassa en stuurde een voor hem 
onbekend iemand terug omdat 

die niet had betaald. Hij werd 
er op attent gemaakt dat het de 
Goese burgemeester was die 
regelmatig komt kijken. “Wist 
ik veel,” zegt Peter, “ik ken ook 
niet alle mensen.” Tenslotte 
refereert Peter aan de wedstrijd 
destijds tegen NAC. Er waren van 
die club stewards bij die precies 
wisten welke hooligans er van uit 
Breda mee zouden komen. Er zat 
iemand tussen die wel eens sten-
nis zou kunnen maken. “Die houd 
ik wel onder controle!” zei de 
betreffende steward en zo was 
het ook. “Ik stond te kijken van 
het gezag van die steward.” zei 
Peter. En heeft Annelies ook nog 
anekdotes vanuit het clubhuis? 
Zij aarzelt om eventuele “gehei-
men” prijs te geven en meldt 
alleen dat veel hilariteit ontstaat 
als er iemand van de barkruk valt 
omdat hij iets teveel gedronken 
heeft.

Tenslotte, hoe verdient het gezin 
de kost?
Peter is in feite chauffeur en gaat 
op werkdagen voor Berendse-hy-
giëne-service te Ede in Zeeland 
en Goeree Overflakkee loopmat-
ten wisselen voor fabrieken, au-

tobedrijven enz. Dit doet hij 
ondertussen zo’n 11 jaar. Hij 
is al sinds 1977 met de auto 
zo wat dagelijks op pad, ook 
toen hij nog bij andere bedrij-
ven werkte. Zoon Pim is een 

echte vrachtwagenchauffeur, nu 
nog voor een bedrijf in Zierikzee, 
binnenkort voor Kreko-Horeca. 
Het is zijn lust en zijn leven. Hij 
had een hekel aan school. Voor 
Annelies geldt een ander verhaal. 
Zij staat momenteel in de eigen 
woonplaats als leerkracht op de 
basisschool voor de klas. Eerder 
werkte ze tijdelijk in Kapelle 
bij de basisschool Het Honk. Zij 
heeft nog geen vaste baan omdat 
zij wat laat met de studie klaar is 
gekomen. Zij is gestart met VBO 
op het toenmalige Buys Ballot-
college thans Ostrea Lyceum en 
via MBO en HBO onderwijzeres 
geworden. Zelfs heeft ze nog een 
jaar een extra opleiding gevolgd 
voor het omgaan met leerlingen 
met gedrags- en leermoeilijkhe-
den. We mogen dit zeker als een 
prestatie kwalificeren; begonnen 
met VBO en geëindigd met HBO-
master.
Na de lange en plezierige ge-
sprekken hebben we gezellig nog 
een kopje koffie gedronken.
 
Leen Kraak

Peter stuurde hem terug 
omdat hij niet had betaald, 

maar....
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Jubileumtoernooi geslaagd
Er vielen 2350 doelpunten tijdens het in de Kerstvakantie in de 4 zalen van Sportpunt Zeeland in Goes 
gehouden Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi, een record. Er werden tijdens het 5 dagen durende toernooi 638 
wedstrijden gespeeld, dus er vielen gemiddeld bijna 4 doelpunten per wedstrijd. Sommige wedstrijden 
duurden maar 12 minuten, terwijl de wedstrijden in de finalepoules 23 minuten duurden. Het 1000e doel-
punt werd gescoord door Giovanni de Marco van ’s Heer Arendskerke F2. Hij kreeg van de organisatiecom-
missie een bal. De jongste pupillen ontvingen een vaantje, omdat het evenement voor de 40e keer werd 
gehouden.

Het toernooi verliep uitstekend. 
Er waren weinig ernstige bles-
sures; alleen een speler van 
Bevelanders moest even naar 
het ziekenhuis met een enkel-
blessure die later bleek mee te 
vallen. Verder moesten de elke 
dag aanwezige verzorgers vooral 
schaafwondjes en bloedneuzen 
behandelen.
Het toernooi waaraan alle jeugd-
leden van Apollo, Bevelanders, 
G.O.E.S., ’s Heer Arendskerke, 
Kloetinge, Robur, SSV ’65 en 
Wolfaartsdijk deelnamen werd 
goed bezocht. Vooral bij de 
wedstrijden van de F- en Mini-
pupillen in zaal 4 waren veel 
vaders, moeders, grootouders, 
ooms en tantes aanwezig. Deze 
wedstrijden werden geleid door 
jeugdleiders van de deelnemen-
de verenigingen. De wedstrijden 

bij de junioren en de oudere 
pupillen werden geleid door 
KNVBscheidsrechters. 
De organisatoren kunnen terug 
kijken op een geslaagd toernooi.

Sponsoren
Veel van de ruim 1200 deelne-
mers, die allemaal minimaal op 2 
dagen in actie kwamen, maakten 
daarna gebruik van de mogelijk-
heid om tegen een sterk geredu-
ceerd tarief een duik te nemen in 
het zwembad van hoofdsponsor 
Sportpunt Zeeland. Door een 
subsidie van de gemeente Goes 
en de steun van een aantal be-
drijven uit de gemeente Goes en 
uit ‘s-Gravenpolder en Kamper-
land kreeg de organisatiecom-
missie ook financieel een steun-
tje in de rug. Helaas besloot de 
gemeente Noord-Beveland dit 
jaar geen subsidie te verlenen.
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Hoofdsponsor: Sportpunt Zeeland
Gemeente Goes 
Zaalvoetbalvereniging “De Bevelanden”
Livingstone Sierbestratingen, Goes
Bouman Kantoortotaal, Terneuzen, Vlissingen en 
Goes
Katsman Tuinhout en Rondhout, Goes
Corstanje Assurantiën, ’s Heer Arendskerke
Krijger Koerier Post, Kloetinge
Glashandel Melieste, Goes
Haringman Betonwaren, Goes
Bouwbedrijf Brëas en Zn, Goes
The Read Shop, De Bussel, Goes
H4A Bouw / Infra, Goes
Schildersbedrijf Meester De Koeijer, Heinkenszand
Gijs en Mien Oliebollen, Goes
Indoor Karting Zeelandhallen, Goes
Van Westen Men’s Wear, Goes
Installatiebedrijf Zuid, Kamperland
Van Bruggen Adviesgroep, Goes
De Bruine Hypotheken en Pensioenen, Goes
Lunchcafé - Brasserie De Bult, Goes
Eeterij Spelerij Vierlinden, Goes
Bakkerij De Gouden Korenaar, Goes
Autofit, Goes
De Volkswinkel, Goes

Vergo Sport, Vlissingen
Bouwbedrijf Van de Linde, Kloetinge
Bowlland, Zeelandhallen, Goes
Stichting Vrienden van Robur, Goes
C1000 Clement, Kamperland
Fa Schuit en Zn. Woninginrichting, Wolphaartsdijk
Bouwmarkt Den Dekker, ’s-Gravenpolder 
Businessclub vv Kloetinge (SVVK)
Timmerfabriek Wondergem, Middelburg
Lunchcafé Stadhuis, Goes
ITM, ’s-Gravenpolder
LOGUS, Vlissingen en Goes
Assurantiekantoor De Koning, Goes
Sponsorcommissie Apollo, ’s-Gravenpolder
Handelsstunter Vuurwerk, Goes
Woninginrichting Meulenberg, Kamperland
Prijzen voor de verloting beschikbaar gesteld door:
De Flowershop, Goes
Het Bloemenpaleis, Goes
Bison International, Goes
Supermarkt Dirk van den Broek, De Bussel, Goes
Slijterij Alliance Vinicole, Goes
Speciaalzaak Simon, Goes
Profile Rijwielhandel, Goes

foto’s Rien Walraven
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Eindstanden
Vooral in de finalepoule van de A-junioren bleef het spannend tot de laatste seconde. Kloetinge 1 verloor 
daar in de laatste wedstrijd van de naaste concurrent SSV 2. Uiteindelijk hield Kloetinge A1 de eerste 
plaats vast op doelsaldo.

A-junioren
1. Kloetinge 1
2. SSV 2
3. Kloetinge 2
4. Apollo 1
5. SSV 1
6. Bevelanders 1
7. Kloetinge 3
8. Wolfaartsdijk 1
9. Kloetinge 4

 
Meisjes
1. Wolfaartsdijk 1
2. Goes 1
3. Goes 3
4. Goes 2
5. Bevelanders 1

B-junioren 
1. Kloetinge 2
2. SSV 3
3. Goes 1
4. Kloetinge 1
5. SSV 4
6. Goes 2
7. Apollo 1
8. SSV 2
9. Kloetinge 3

10. SSV 1
11. Kloetinge 4
12. Apollo 2
13. Arendskerke 1
14. Bevelanders 1
15. Robur 1
16. Wolfaartsdijk 1
17. Robur 2
18. Kloetinge 6
19. Kloetinge 5

C-junioren
1. Kloetinge 2
2. Kloetinge 1
3. SSV 1
4. Arendskerke 1
5. Apollo 2
6. Kloetinge 6
7. Apollo 1
8. Goes 1
9. Kloetinge 7

10. Kloetinge 8
11. SSV 2
12. Wolfaartsdijk 1
13. SSV 4
14. SSV 5
15. Kloetinge 5
16. SSV 6
17. Kloetinge 4
18. SSV 3
19. Bevelanders 1
20. Kloetinge 3
21. Goes 2
22. Goes Meisjes

D-pupillen
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 2
3. SSV 2
4. Kloetinge 11
5. Kloetinge 6
6. Kloetinge 12
7. SSV 1
8. Bevelanders 1
9. Kloetinge 7

10. Kloetinge 9
11.  SSV 3
12. Arendskerke 1
13. Apollo 2
14. Bevelanders 2
15. Kloetinge 5
16. Wolfaartsdijk 2
17. Goes 1
18. Arendskerke 2
19. Wolfaartsdijk 1
20. Apollo 5
21. Robur 1
22. Apollo 1

E-pupillen
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5
1. Kloetinge 1  1. Goes 1 1. Kloetinge 10 1. Bevelanders M 1 1. Apollo 1
2. Kloetinge 2 2. Goes 2 2. Kloetinge 6 2. SSV 1 2. SSV 3
3. Kloetinge 3 3. Kloetinge 7 3. SSV 2 3. Kloetinge 9 3. Kloetinge 8
4. Wolfaartsdijk 1 4. Kloetinge 4 4. Arendskerke 2 4. Kloetinge 5 4. Wolfaartsdijk 2
 5. Arendskerke 1 5. Bevelanders 1  5. Kloetinge Meisjes

F-pupillen
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5
1. SSV 1 1. Kloetinge 2 1. Bevelanders 2 1. SSV 3 1. Bevelanders 3
2. Goes 1 2. SSV 2 2. Kloetinge 5 2. Apollo 2 2. SSV 4
3. Wolfaartsdijk 1 3. Kloetinge 4 3. Kloetinge 6 3. Goes 2 3. Kloetinge 10
4. Arendskerke 1 4. Bevelanders 1 4. Wolfaartsdijk 2 4. Arendskerke 2 4. Apollo 3
5. Apollo 1 5. Kloetinge 3 5. Kloetinge 8 5. Kloetinge 9 5. Kloetinge 7

Mini-pupillen
Poule 1 Poule 2
1. Kloetinge 2 1. Kloetinge 3
2. Apollo 1 2. SSV 1
3. Goes 1 3. Wolfaartsdijk 1
4. Arendskerke 1 4. Kloetinge 1

Leiderstoernooi
Op zaterdag 28 januari is het leiderstoernooi gehouden voor al-
len, die aan het toernooi hebben meegewerkt. Ook dit toernooi 
is zuiver recreatief en werd zoals gebruikelijk afgesloten met 
een gezellig samenzijn. 

23. Kloetinge 4
24. Robur 2
25. Kloetinge 8
26. Goes 3
27. Kloetinge 3
28. Goes 2
29. Apollo 4
30. Arendskerke 5
31. Arendskerke 3
32. Apollo 3
33. Arendskerke 4
34. SSV 4
35. Bevelanders M
36. Kloetinge 10
37. SSV 5
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Onderstaand weer een aktuele lijst van achtergebleven kleding op het Wesselopark

JASSEN kleur maat
Lotto regenjas zwart 140/152

Ministars regenjas blauw 116/122

Masita regenjas zwart/blauw XL

Panther trainingsjas zwart/blauw/wit M

Dutchy trainingsjas blauw S

Varsity bodywarmer groen 140

Puma trainingsjas zwart 164

G545bro winterjas+capuchon rood 128

Converse sweater+capuchon blauw M

Russell sweater+capuchon rood 152

Masita regenjas blauw/rood S

Reset winterjas donkerblauw 56

SHIRTS/VESTEN
T-shirt excelsior rotterdam zwart S

KWD t-shirt Hofs Gijssel rood pupil

C&A vest grijs 134/140

Hema vest blauw 122/128

H2O vest grijs pupil

T-shirt merk? zwart ?

Danmark t-shirt rood 04-jun

BROEKEN kleur maat
Hema regenbroek grijs XL

Dutchy sportbroek blauw 164

Adidas trainingsbroek blauw 140

Dutchy trainingsbroek zwart 140

Domyos trainingsbroek blauw 122/133

SCHOENEN  
Adidas badslippers  40

Diadora badslippers  37

Sports badslippers  35

Nike sportschoenen  37

Dutchy sportschoenen  31

Goliath sportschoenen blauw-rood 42

  

OVERIG
Puma handschoenen zwart

Adidas keepershandschoenen blauw/geel

Pro touch scheenbeschermers

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

G E V O N D E N  K L E D I N G

Nieuwe secretaris
Het bestuur heeft in de persoon van Jan	Weeda iemand bereid gevon-
den die de taken van Hannie Kloet als secretaris wil overnemen.
Jan woont, evenals Hannie, in Kapelle.
Tot de zomervakantie zal hij worden ingewerkt en in de ALV van juni 
zal het bestuur hem voordragen voor genoemde functie.
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De jeugd van Kloetinge gaat op stap!
en waar naartoe?

naar NAC–PSV !!!
Datum:  zondag 11 maart 2012
Aanv. wedstrijd: 12:30 uur
Aanwezig: 10:15 uur (Wesselopark)
Vertrek: 10:45 uur
Terug: ± 16:00 uur
Voor wie: alle vv Kloetinge jeugd
van A’s tot mini’s, incl. trainers/leiders

Kosten bestaan uit: busvervoer + toegangskaartje
Jongeren * € 21,-
Volwassenen € 26,-
*geboren na 1-7-1992

De leiders/trainers dienen hun eigen kaarten te betalen.

Opgave zo spoedig mogelijk via je trainer.
Organisatie: Rianne Zandee



24		OP DE KORREL	- februari 1012

Kloetinge, 14 januari 2012

Beste allemaal,

Na het succes van 2011 heeft de jeugdcommissie van de VVK kaartjes kunnen bemachtigen voor de wedstrijd 
NAC – PSV.
De wedstrijd is begin januari verzet van zaterdagavond naar zondagmiddag. Gelukkig heeft het hoofdbe-
stuur goedkeuring gegeven. Een middag is natuurlijk veel leuker voor de jongste spelers die dan veel ge-
makkelijker mee kunnen!!

Graag even de aandacht voor de volgende zaken:

• Er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar
 dus vol = vol.
• Opgave per team via de leiders/trainers
 (geen losse strookjes).
• Bij opgave direct contant betalen bij je leider/trai-

ner.
• Opgaaf inclusief kopie identiteitsbewijs
 (geldt voor iedereen dus ook trainers/leiders!!!)
• Zonder vooraf ingeleverd kopie ID bewijs geen 

toegang tot het stadion.
• Opgave is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 3 februari 

2012.
• De uitnodiging is bestemd voor de voetbaljeugd 

(niet de ouders).
• Wanneer na zaterdag 4 februari kaarten over zijn, 

dan kunnen ouders deze afnemen. Reserveren is 
mogelijk dmv. een wachtlijst. Bericht volgt via 
mail.

• Afzeggen is alleen mogelijk zolang er een wacht-
lijst is. Kaartjes doorgeven aan een ander is niet 
mogelijk ivm. kopie ID-bewijs.

• Leiders/trainers zorgen onderling voor voldoende 
begeleiding per team. Bij mini’s, F’s en E’s gaan 
we uit van 1x begeleiding op 4 spelers. Bij de an-
dere team’s rekenen we op 1x begeleiding op 5 
spelers.

• Ieder dient zelf drinken en een lunchpakket mee 
te nemen voor in de bus. Misschien extra drin-
ken voor de terugreis. De bussen blijven in Breda 
staan.

• Zondag 11 maart om 10:15 uur aanwezig op het 
Wesselopark i.v.m. indeling van de bussen.

• Op tijd aanwezig zijn, we wachten niet met ver-
trek.

• Terugkomst is gepland rond 16:00 uur.
• In het stadion zitten we in een NAC-vak. Let op 

kleding, sjaaltjes, vlaggen, etc. van PSV worden 
NIET toegestaan door NAC (dan geen toegang tot 
stadion).

• De kosten zijn berekend met maximaal gevulde 
bussen (50 personen). Wanneer eea. niet goed uit-
komt, bestaat de kans dat er enkele auto’s rijden.

• Voor de leiders: per team de opgaven tegelijker-
tijd inleveren (uiterlijk vrijdag 3 februari) bij mij 
(Rianne Zandee), Annie M.G. Schmidtlaan 8 in 
Kloetinge.

Als er nog vragen zijn, mail of bel dan.
Wij hopen op een spannende, sportieve maar boven-
al leuke en gezellige en spannende middag!!

Namens de jeugdcommissie VVK
Rianne Zandee
riannezandee@zeelandnet.nl  -  tel. 0113-211999

Voetballogica

Wat heb je nou liever?
Een goed 11-tal

 of
11 goede 1-tallen??

Je gaat het pas zien
als je

het door hebt.

Voetballen is heel simpel,

maar het moeilijkste

wat er is,

is simpel voetballen! 

Als je op balbezit speelt,hoef je niette verdedigen,want er is maar 1 bal. 
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Staand vlnr: Hans de Bruine (trainer), Thijn van Horssen, Melvin de Bruine, Mats Kasse, 
Ufuk Kahveci, Rick Smit en Erik Houtepen (trainer)
Zittend vlnr: Koen Elenbaas, Jussi Gerritse, Luka Schrier, Gio Picasouw, Raul Houtepen
 

Thijn: Is onze sluitpost. Een 
goede keeper 
die, hoewel wat 
klein van stuk en 
ondanks een zeer 
sterk collectief voor 
hem, al een paar 

keer zijn befaamde katachtige 
reddingen heeft kunnen laten 
zien. Wellicht over een jaar of 15 
in Eindhoven een waardig opvol-
ger van Isaksson.

Mats: Een stugge verdediger die 
zijn mannetje staat. 
Iedere keer als je 
denkt hem voorbij 
te hebben ge-
speeld kom je hem 
opnieuw tegen. 

Een echte doorzetter en harde 
werker.

Raul: Bijt zich figuurlijk vast in 
zijn tegenstander 
en laat deze pas 
met rust als hij 
onder de douche 
staat. Heeft een 
prima timing. Is 

voor de wat oudere lezers onder 
ons een beetje te vergelijken met 
oud-Feyenoorder Henk Fräser. 
Een toekomstige aanwinst voor 
de club die in de Kuip speelt?

Ufuk: IJzersterke, gedreven en 
technisch begaafde voetbal-
ler. Hij krijgt steeds meer oog 
voor zijn medespelers en menig 

keeper heeft reeds 
met zijn zeer sterke 
linkerbeen kennis 
gemaakt. Kortom 
een rots in onze 
verdediging en 

tegelijkertijd een plaag voor de 
keeper van de tegenpartij.

Koen: Een stijlvolle, karaktervol-
le en hardwerkende 
middenvelder die 
nooit verzaakt. Is 
gedreven en laat 
steeds meer zien 
dat hij over kwali-

teiten beschikt die hem ver kun-
nen brengen. Wellicht ook tot bij 
de club van o.a. de gloeilampen 
uit Eindhoven!

Kloetinge F1
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Gio: Een kleine maar desondanks 
pijlsnelle en behen-
dige middenvelder. 
Is ook technisch 
goed onderlegd. 
Heeft ondanks zijn 
lengte een voor 

vele tegenstanders onverwacht 
hard en vlammend schot.

Luka: Een technisch zeer be-
gaafde en gedreven 
speler met een 
prima trap en dito 
spelinzicht. Is 
klein van stuk maar 
compenseert dit 

uitstekend door slim te spelen. 
Heeft de bijkomende kwaliteit 
om anderen ook beter te laten 
voetballen. Neemt zijn voetbal-

schoenen en bal altijd mee naar 
zijn slaapkamer.

Jussi:	Een echte ouderwetse (wat 
kleine) stijlvolle 
linkspoot, die met 
zijn snelheid en 
balvastheid snel 
door de verdedi-
ging van de tegen-

standers heen glipt. Beschikt 
over een geweldig schot en heeft 
een prima voorzet in zijn benen. 
Is afkomstig van buurman Robur.

Rick: Een echte 
spits die je niet 
veel ruimte en kan-
sen moet geven. Is 
ook behoorlijk snel. 
Heeft een neusje 

voor doelpunten en staat daar-
door vaak op de goede plaats. Is 
er als de kippen bij om kansjes 
in doelpunten om te zetten.

Melvin: Een gedreven en erg 
hardwerkende 
spits die beschikt 
over een prima 
steekpass. Is niet 
meteen de scoren-
de spits maar is de 

man van de assists. Is ook altijd 
op de hoogte van het competi-
tieprogramma voor een bepaald 
weekend. 

Kloetinge Krijger Koerier scout spelers in Manchester!
Daar het niveau van de Nederlandse competitie nauwelijks aanleiding geeft om nieuwe spelers aan te trek-
ken voor het sterrenensemble van Kloetinge Krijger Koerier, leek het aanvoerder/ leider Ronald en keeper 
Bas een goed idee om de Noordzee over te steken naar Engeland en daar de wedstrijd Manchester United – 
Newcastle United te bezoeken.

De eerste competitiehelft van de 
zaalvoetbalmannen viel qua re-
sultaten erg tegen, hoewel het in 
de kantine na afloop van de wed-
strijden uiteraard zeer gezellig 
was. In Engeland bleken er heel 
wat begenadigde voetballers 
rond te lopen. Wat dacht u van 
gearriveerde spelers als Wayne 
Rooney en Ryan Giggs en het 
aanstormende Senegalese talent 
Demba Ba, de grote uitblinker op 
die druilerige zaterdagmiddag in 
het Theatre of Dreams (Old Traf-
ford) in Manchester.

Oude bekenden
Na een zeer voorspoedige boot-
reis van IJmuiden naar Newcastle 
en dito busreis van de terminal 
in Newcastle via Leeds naar Man-
chester, kwamen de mannen nog 
wel een beetje wagen- en zeeziek 

aan bij het stadion, waar zich die 
middag toch zo’n 75.000 mensen 
verzameld hadden. Het leuke was 

dat het duo zaalvoetballers zich 
versterkt had met twee andere 
heren, te weten Yannick (die nu 

Ronald Krijger, gespot op de tribune van Manchester United
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een jeugdteam onder zijn hoede 
heeft bij de vv Kloetinge) en 
Joos (die in het verleden berucht 
was in Kloetinge en omgeving 
maar tegenwoordig in Bruinisse 
woont). Het leuke was dat ze van 
elkaar niet wisten dat ze deze 
reis hadden geboekt en zo kon 
het gebeuren dat Ronald zich 
een hoedje schrok toen hij Yan-
nick en Joos vlak voor vertrek in 
IJmuiden ontdekte.

Geweldige sfeer
Die schrik verdween snel en met 
zijn vieren beleefden de mannen 
een gezellig voetbalweekend. De 
sfeer in het uitvak van Old Traf-
ford, waar de Klusdurpers plaats 
namen, was fantastisch (eigenlijk 
nog beter dan in de rest van het 
stadion). De wedstrijd was niet 
van hoogstaand niveau, al bleek 
het met het loopvermogen en de 
dribbels van Ryan Giggs nog wel 
goed te zitten. Grote uitblinker 
was echter de Senegalees Demba 

Ba van Newcastle United, die 
met zijn grote en sterke postuur 
een voortdurende plaag was voor 
de verdediging van Manchester 
United. Hij was het dan ook die 
uit een penalty de gelijkmaker 
(1-1) scoorde nadat Manchester 
met geluk op voorsprong was 
gekomen.
Wat volgde was een enerve-
rend laatste half uur, waarin de 

mannen van Sir Alex Ferguson 
er alles aan deden om de muur 
die voor de geweldig keepende 
Nederlandse doelman Tim Krul 
was opgetrokken te slechten. Dit 
lukte niet, al moest er nog wel 
een speler van Newcastle naar de 
kant met een rode kaart.

Zonder aankoop terug
Helaas hebben de mannen geen 
speler van beide ploegen meer 

weten vast te leggen voor ko-
mend seizoen (de ponden waren 
immers al een eind op) maar zij 
waren wel behoorlijk onder de 
indruk van de fantastische sfeer 
en beleving van het Engelse voet-
bal. Dus er werd tijdens de pret-
tig verlopen terugreis nog lekker 
nagepraat, uiteraard onder het 
genot van een lekker biertje. 
Eenmaal weer voet op Neder-

landse bodem (ditmaal niet zee-
ziek maar met een lichte kater) 
hoefde er door Ronald en Bas 
niet opnieuw met de bus en trein 
naar Goes gereisd te worden 
maar konden de mannen gezellig 
met Yannick en de prima chauffe-
rende Joos naar huis rijden.
En we namen ons alle vier voor 
dit absoluut nog eens te doen!

Ronald Krijger

Ook Jannick en Joos waren aanwezig

Het enorme stadion biedt plaats aan 76.000 toeschouwers

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

Aflevering 3

Gerard en Mauro Murre door Gerben Polderdijk

Mauro Murre is 13 jaar, speelt vanaf zijn 5e jaar bij Kloetinge en is nu speler van Kloetinge C2.
Gerard Murre is 53 jaar, speelde in de jeugd en het eerste van Wolphaartsdijk en daarna in verschillende 
seniorenteams van Kloetinge.

‘Ik ben eigenlijk altijd trots op hem’
Harde werker 
Een foto uit de jaren 80 komt op 
tafel. Vader Gerard in actie in 
het shirt van Kloetinge 1. Gerard 
vuurt een schot af op het doel 
van Yerseke, een topper in de 
derde klas destijds. “Dat schot 
schampte de lat, dat weet ik 
nog”, zegt Gerard. Zoon Mauro is 
verbaasd dat hij zoiets nog weet. 
Hij kijkt eens naar zijn vader, op 
de foto in zijn jonge jaren: “Als 
ik hem zo zie, denk ik dat hij veel 
mee naar voren ging. En dat hij 
er hard voor werkte. Dat zie ik 
aan zijn gezicht.”

Accepteren
Mauro herkent zichzelf niet zo 
in de aanvallende voetballer die 
zijn vader was. “Ik lijk niet echt 
op hem als voetballer. Ik ben 
geen aanvaller, ik ben rechts-
back. In C2 krijgt nu iedereen 
een beetje zijn vaste plaats.” In 
de loop van de tijd heeft hij op 
die positie het plezier gevonden: 

”Ik ben zelf niet zo goed in aan-
vallen en niet zo technisch, dus 
is het voor mij makkelijker om 
te verdedigen. Het leukste vind 
ik als ik een goede tegenstander 
heb en het me toch lukt om mee 
te voetballen, naar voren toe.”
Gerard bevestigt dat Mauro een 
voetballer is met een andere 
aard dan hijzelf. Als vader had 
hij daar in het begin wel eens 
moeite mee.”Dat botste wel 
eens, totdat ik dat geaccepteerd 
heb. Ik heb zelf vroeger voor 
mijn gevoel niet alles gehaald uit 
mijn talent en ik hoopte dat hij 
dat wel zou kunnen. Maar hij ont-
wikkelt zijn eigen stijl daarin, hij 
is een plezier-voetballer.” Mauro: 
“Dan zei hij: meer acties maken! 
Maar daar was ik nooit zo van.” 
Het was Mauro zelf die Gerard 
liet inzien dat het niet werkte. 
Gerard : ”Op een vrijdagavond 
liet hij aan me merken: nu moet 
je ophouden daarover. Toen was 
het ook over. Nu gaat het goed. 

Hij doet wat hij kan, heeft er 
plezier in.”

Moeilijker om te winnen
Gerard is trainer en leider van 
het team van Mauro. Hij merkt 
dat zijn zoon sterker wordt als 
voetballer, samen met zijn ploeg-
genoten: ”Ik merk het vooral als 
ik meedoe met een partijtje. Het 
wordt steeds moeilijker om van 
hem te winnen. Die jongens wor-
den fysiek wat sterker, sneller en 
behendiger. Het is leuk om dat 
te zien. Het gat is bijna gedicht, 
zeg maar.” Mauro geniet extra 
als zijn vader meedoet met het 
partijtje en zoekt hem dan be-
wust op: ” Dat vind ik leuk, dan 
ga ik tegen hem staan. Hij maakt 
eigenlijk geen echte acties meer. 
Hij kapt een beetje met de bal en 
geeft eens een passje.”

Eén van de groep
Gerard pakt zijn functie als 
trainer serieus aan. “Ik probeer 
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een beetje discipline in de groep 
te creëren. Door ze te motiveren 
en aan te sporen, goede aan-
wijzingen te geven en positief 
te coachen, maar ook te zeggen 
tegen de jongens dat ze disci-
pline nodig hebben. We zijn een 
prestatiegericht team, dat mogen 
ze ook laten zien.” 
Mauro krijgt daarbij van trainer 
Gerard geen voorkeursbehande-
ling. “Het maakt voor mij niet uit 
dat Mauro daar tussen loopt. Ik 
ben dan gewoon trainer en als ik 
eerlijk ben, is het juist anders-
om, ik pak hem eerder aan. Ik 

heb dan de neiging hem eerder 
te corrigeren. Je wilt hem niet 
boven de groep zetten.”

Club met uitstraling
Dat zijn zoon bij Kloetinge ging 
voetballen, was voor Gerard 
een vanzelfsprekendheid. “Het 
lag voor de hand dat hij naar 
Kloetinge ging. Ik vind het een 
club met een positieve uitstra-
ling. Ik kende de mensen en wist 
hoe het er qua begeleiding aan 
toe gaat.” Voor Mauro was een 
andere reden van belang om voor 
Kloetinge te kiezen: “Bijna mijn 

hele klas van de Beatrixschool 
ging er voetballen.” Intussen is 
het echt zijn club geworden: ”Ik 
voel me thuis bij Kloetinge. Ik 
ben eraan gewend hoe het eraan 
toegaat. Ik denk dat ik wel altijd 
bij Kloetinge blijf voetballen.” 
Juist als het je lijfclub is, is er 
altijd wel een zaak die verbeterd 
kan worden. Zo vindt Mauro dat 
de verdeling van de kleedkamers 
aandacht moet hebben: ”Ik vind 
soms dat niet alles duidelijk is 
en dat het beter verdeeld mag 
worden. Af en toe zitten we in 
een kleedkamer met 3 teams 
en in een andere kleedkamer 
zit dan 1 A-team.” De positieve 
kanten van de vereniging heb-
ben daarentegen voor vader en 
zoon Murre ruim de overhand. 
Gerard:”Hoewel het af en toe 
eigenlijk al weer te krap is, heb-
ben we een erg mooi complex 
gekregen.”

Altijd trots
Gerard is tegenwoordig nog 
actief in de vereniging met 45+ 
voetbal. Hij en Mauro zullen 
hopelijk nog lange tijd gezamen-
lijk optrekken en in actie komen 
voor vv Kloetinge. Hun vader-
zoon relatie kan wel een stootje 
verdragen, ondanks - en wellicht 
meer dankzij- de verschillende 
karakters. Gerard: “Ik denk 
inderdaad dat we tegenoverge-
stelde karakters hebben. Hij lijkt 
meer op zijn moeder. En dat gaat 
daardoor goed. Mauro is altijd 
spontaan, opgewekt en in voor 
een lolletje en geintje. Dat straalt 
hij alle dagen uit. Sportief ge-
zien, als ik zie dat hij het lekker 
naar zijn zin heeft, dan vind ik 
het prima. Ik ben eigenlijk altijd 
trots op hem.” 

Een beetje dollen met de bal
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DE COLUMN
VAN KEES

December

Mijn eerste optreden in december was in midden Brabant; dus de 
afstand en zodoende ook de reistijd viel reuze mee. Ik mocht fluiten 
bij een vereniging die ik in de eerste wedstrijd van de competitie als 
uitvereniging had gehad. Nu mocht ik ze als thuisploeg begroeten. Ze 
speelden tegen een team uit het diepe zuiden van Zeeland. Ik had me 
dus alweer voorbereid op allerlei opmerkingen van “Ben je met de bus 
meegekomen scheids?” maar blijkbaar lag deze plaats dermate dicht bij 
België dat er geen enkele opmerking werd geplaatst. Overigens had ik 
dit seizoen deze Zeeuwse ploeg ook al een keer eerder gefloten in het 
bekertoernooi. Dat was toen best goed bevallen op de trainer na met wie ik toen na de wedstrijd een flinke 
woordenwisseling had gehad. Omdat het de dag na Sinterklaas was had ik me voorgenomen hem eerst de 
hand te schudden en mijn excuus aan te bieden voor mijn erg overtrokken reactie toen (zie eerste Column 
van het seizoen). 

Sinterklaas
Ondanks de dramatische weers-
voorspellingen was het de hele 
wedstrijd droog. Deze keer 
hadden we een heel elftal van de 
week in plaats van één pupil dus 
dat was gezellig. De thuisploeg 
begon als een wervelwind en 
had binnen twintig minuten twee 
keer gescoord. Voor de rust was 
dit echter alweer gerepareerd 
door de bezoekers dus gingen we 
met een gelijke stand rusten. Ik 
had het idee dat het wel lekker 
liep en dat hadden de spelers 
gelukkig ook. Ik had aan beide 
kanten een penalty weggewuifd 
maar daar kwam geen enkel pro-
test op dus zal ik het wel goed 
gezien hebben. Na rust zette de 
thuisploeg direct weer stevig aan 
maar de keeper van de bezoekers 
hield zijn doel nog schoon. Net 
toen de bezoekers erin gingen 
geloven dat er wat te halen was 
werden ze door twee tegendoel-
punten gevloerd. Ik bleef het 
een heerlijke wedstrijd vinden 
en ook binnen het veld bleef het 
gezellig. Slechts één domme gele 
kaart was de oogst. Je kan dan 
toch merken dat iedereen een 
beetje bang is voor Sinterklaas. 
Het waren allemaal brave jonge-

tjes. Na afloop was het ook super 
gezellig en ik moest me dan ook 
echt dwingen om op tijd naar 
huis te gaan. Komisch was wel 
dat een man en een vrouw bij de 
ingang van de kantine daar ook 
moeite mee hadden. Maar aan 
alles komt een eind. 

Eind goed
Mijn tweede en tevens laatste 
optreden in december was weer 
in midden Brabant. Het was 
opnieuw droog deze dag en de 
temperatuur was nog steeds 
redelijk. Ik was best vroeg bij 
deze vereniging maar het was al 
gezellig in de bestuurskamer. Ik 
mocht als alternatieve warming-
up nog helpen stofzuigen met 
de dames maar dat heb ik toch 
maar vriendelijk afgeslagen. Wat 
wel opviel was dat de bezoekers 
ondanks het digitale wedstrijd-
formulier het niet zomaar voor 
elkaar kregen om alles in orde 
te maken. Dat stoort mij dan 
weer wel want het gaat allemaal 
ten koste van mijn warming-up. 
Die was zodoende te kort. Men 
waarschuwde me overigens een 
aantal keren dat het wel eens 
een stevig potje kon worden.
Een gewaarschuwd man telt voor 

twee en daarom zat ik er direct 
vanaf het begin kort op. Het eer-
ste half uur gebeurde er dan ook 
niet veel noemenswaardigs maar 
toe sloeg de vlam plotseling in 
de pan. De rechtsback van de 
bezoekers maakte op de midden-
lijn een behoorlijk forse overtre-
ding die ik direct bestrafte met 
geel. Een aantal spelers van de 
thuisclub vond het rood en liet 
dat in woord en gebaar duidelijk 
weten. Bij de meeste zakte het 
na een paar seconden maar één 
speler ging behoorlijk door het 
lint. Mijn reactie loog er ook niet 
om en daar schrok hij dan weer 
zo van dat hij de hele wedstrijd 
geen bal meer heeft geraakt. 
Dat was ook weer niet mijn 
bedoeling maar aan de andere 
kant was het ook lekker rustig. 
Tot aan de rust bleef het toch 
behoorlijk grimmig. Toen ik het 
veld afliep kwam de trainer van 
de bezoekers die zelf jarenlang 
betaald voetbal heeft gespeeld 
direct naar me toe en zei dat hij 
zijn manschappen eens ernstig 
toe zou spreken want dat er op 
mijn fluiten niets viel aan te 
merken en dat de spelers gewoon 
hun verstand moesten gebruiken. 
Zo zie je maar weer; er zijn ook 
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gewoon aangename ex-profs. 
Overigens liet ook de trainer van 
de thuisclub zich in soortgelijk 
bewoordingen uit. Wat ze allebei 
gezegd hebben weet ik natuurlijk 
niet maar het was in de tweede 
helft gewoon een hele leuke wed-
strijd. Het geeft dan ook weer 
wel een kik dat je zo’n wedstrijd 
weer helemaal naar je toe kan 
trekken. Het leek een typische 
nul - nul wedstrijd te worden 
maar vijf minuten voor het einde 
maakten de bezoekers toch nog 
de winnende goal. Er kwam nog 
wel een flauw protest dat de 
vrije trap die ik had toegekend 
niet op de juiste plaats was ge-
nomen maar dat ging snel over. 
Na afloop kreeg ik zelfs van de 
verliezers veel complimenten en 
dat doet mijn oude scheidsrech-
tershart dan toch weer goed.

Einde
Op papier was dit mijn laat-
ste wedstrijd van 2011 maar 
op maandag rolde er nog een 
aanstelling binnen voor een 
bekerwedstrijd op de volgende 
zondag. In de loop van de week 
werd wel duidelijk dat er heel 
veel regen ging vallen maar 
omdat de thuisverenging ook een 
kunstgrasveld heeft leek er geen 
vuiltje aan de lucht. Die zondag-
morgen kwam er toch een vuiltje 
aan de lucht in de vorm van 
enorme regen- en hagelbuien en 
dus werd ik om kwart voor twaalf 
gebeld met de mededeling dat de 
wedstrijd niet door ging wegens 
een berg hagel op het veld. Zo 
kwam er ineens een abrupt einde 
aan het seizoen. Zodoende zit 
de eerste seizoenshelft in het 
zondagvoetbal er voor mij op. 

Terugkijkend moet ik zeggen dat 
ik geen spijt heb van mijn over-
gang. Op de eerste weken na was 
het altijd gezellig. Vooral ook in 
de bestuurskamers, het niveau 
en de publieke belangstelling 
vielen zeker niet tegen evenals 
het voetbal dat gespeeld werd. 
Verder heb ik het idee dat de 
acceptatie in het zondagvoetbal 
hoger ligt dan in het zaterdag-
voetbal. Maar wie weet denk ik 
daar over een half jaar wel weer 
anders over. 
Het wedstrijdpakket valt wel te-
gen want ik heb het moeten doen 
met één zielige eerste klasser en 
ook in de beker wordt ik alleen 
maar als invaller ingezet.

Ik wens u een voorspoedig 2012, 
een jaar waarin ik wel weer van 
mij laat horen.

Kees 

Pupil van de week
Zaterdag 21 januari 2012
Kloetinge - Heerjansdam (1-0)
Dylan speelt in E5 en is 10 jaar. 
Trainer/leider: Ben Janse en Bob Schenk

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Leuke vereniging en ik wil
 graag beter worden in voetbal.
 Dat lukt bij Kloetinge.
Wat vind je leuk aan de training? Oefeningen waarbij je de bal
 moet tegenhouden.
Denk je later het 1e te halen? Misschien.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nog niet.
Welke hobby’s heb je nog meer? Deejay: muziek draaien en mixen.
Op welke school zit je? Zuidwesthoek.
Wat wil je later worden? Beroepsvoetballer of beroeps deejay.
Wat is je favoriete club? Barcelona en Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Lionel Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Jaco van der Schee.
Wat lust je niet graag? Eigenlijk lust ik alles wel.
Wat eet je het liefste? Pasta.
Waaraan heb je een hekel?  Alleen om mijn kamer zitten.
Op welke positie speel je het liefst? Keeper of rechts-midden.
Wat kan je het beste bij voetballen? Ballen tegenhouden.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Spelen in een leuk team, zoals nu.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1. 

 graag beter worden in voetbal.

Welke hobby’s heb je nog meer? Deejay: muziek draaien en mixen. Dylan Koch 
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EERSTE	SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent	trainer
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene	zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass.	scheidsrechter
Ad Lindenberg 23 05 37

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

HOOFD	JEUGDOPLEIDING
	 	 John Ebert 06 14 28 48 56

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

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

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

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

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE	NAMEN
Consul
Jan van de Plasse 21 23 91
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 21 47 77
Scheidsrechterscoördinator
Joost Griep 06-27825362
Beheerder	clubhuis
?
Beheerder	sponsorhome
Denise Dekker 21 45 76
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Bezorging	clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Archief
Joop Quinten 22 31 39

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The	Green	White	Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

BUSINESSCLUB	VV	KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo


