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Columbusweg 8 | 4462 Hb  goes | Tel 0113 - 27 19 55
lange ReksesTRaaT 21F | 4538 aZ TeRneuZen | Tel 0115 - 69 56 42

www.boumankanTooRToTaal.nl

Documentbeheer
Door complexere informatiestromen wordt documenten beheer steeds 

belangrijker. De verwerking van fysieke en digitale post vraagt een eigen 

benadering. Bouman Kantoor Totaal biedt u totaaloplossingen als het gaat 

om vervaardiging, opslag, verspreiding en bewerking van documenten.

Facilitaire diensten
Door het brede en diepe assortiment is Bouman Kantoor Totaal het adres 

voor al uw kantoorbenodigdheden. Van potlood tot ordner, van koffie 

tot handdoekautomaat. Advies en service is hierbij de belangrijkste 

factor, want de inkoop bedraagt slechts 40% van de totale kosten voor 

kantoorbenodigdheden.

kantoorinrichting
Een goede werkomgeving inspireert en zorgt voor een betere sfeer en 

prestaties. Met dit in het achterhoofd biedt Bouman Kantoor Totaal kantoor- 

en projectoplossingen die aanspreken. Van meer traditionele indelingen tot 

flexibel (kantoor)concepten.

logistiek ontzorgen
De pro-actieve aanpak van Bouman KantoorTotaal - efficiënt, inspirerend, 

verantwoord en duurzaam - is gericht op de realisatie van uw doelstellingen. 

Een optimale kantoorinrichting, maar ook een goedlopende facilitaire 

ondersteuning vormen onmisbare randvoorwaarden. 

WWW.BOUMANKANTOORTOTAAL.NL COLUMBUSWEG 8 | 4462 HB  GOES | TEL 0113 - 27 19 55 | GOES@BOUMANKANTOORTOTAAL.NL
LANGE REKSESTRAAT 21-F | 4538 AZ  TERNEUZEN | TEL 0115 - 69 56 42 | TERNEUZEN@BOUMANKANTOORTOTAAL.NL

GILDEWEG 23 | 4383 NJ VLISSINGEN | TEL 0118 - 31 00 65 | VLISSINGEN@BOUMANKANTOORTOTAAL.NL

Bouman KantoorTotaal



OP DE KORREL - februari 2013  | 1 

 Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77 
Vice voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 33 04 74
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 60 38 67
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 26 4481 CP Kloetinge 21 66 58
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd vacant

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

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

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

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

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 57 37 41
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
4481 BJ  Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
bckloetinge.nl
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I N H O U D

februari 2013

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

maart  20132

Van de redactie
Ten eerste wil ik iedereen namens de redactie een goed, sportief en 
vooral gezond 2013 toewensen.
Het 1e sportieve resultaat hebben we al gehad door in Hoek met 0-1 
te winnen. Dit werd gevierd alsof we kampioen waren. Verder werd op 
die 12e januari voor de 4e keer de Mountainbike en Wandeltocht geor-
ganiseerd met een deelnemersaantal van bijna 500 personen. Het was 
dus in alle opzichten een prachtige dag voor vv Kloetinge. U vindt een 
verslag hiervan in dit nummer.

Op 5 januari hadden we nog de 
nieuwjaarsreceptie die ook druk 
werd bezocht. Tijdens deze recep-
tie werd de fototentoonstelling als 
onderdeel van het museum van de 
vv Kloetinge geopend. Heel veel 
van deze foto’s zijn gemaakt door 
Arjan Bot. De tentoonstelling is 
daarmee ook een eerbetoon aan 
hem. Het was voor de familie Bot 
en voor de mensen, die er zo-
veel tijd in hebben gestoken een 
bijzonder gebeuren. We hopen dat 
velen de tijd nemen om de foto’s te 
bekijken. Ook hiervan vindt u een 
verslag in dit nummer.

Het was jammer dat voor de 1e 
keer op deze dag geen sponsor-
loop werd georganiseerd. We 
hebben gehoord, dat de Snertloop 
waarschijnlijk volgend jaar weer 
wordt georganiseerd als gezamen-
lijke start van het jaar. 
We zitten nu in een voetballoze pe-
riode met door sneeuw bedekte en 
door vorst hard bevroren velden. 
Ik zou er voor willen pleiten om de 
winterstop te verlengen tot eind 
februari en met de jeugd mee te 
doen aan de zaalcompetitie; daar 
hebben we geen last van afgelas-
tingen.

In dit nummer vindt u een verslag 
van het Sportpunt Zeeland Jeugd-
kerstzaalvoetbaltoernooi en een 

artikeltje uit een oud clubblad, dat 
licht werpt op de naam ‘Op de Kor-
rel’. Verder de bekende rubrieken 
als ‘Het team van de Maand, de 
Sponsor van de Maand’, ‘Voetbal-
vrouwen’ enz.
Enkele rubrieken ontbreken. Lien 
Kraak, de vrouw van onze ere-voor-
zitter en redactielid Leen Kraak 
is gelukkig weer thuis, maar Leen 
heeft als ‘huisman’ niet voldoende 
tijd om zijn rubriek ‘De Vrijwil-
liger van de Maand’ te verzorgen. 
We wensen Lien een voorspoedig 
en volledig herstel toe. Gerben 
Polderdijk, verantwoordelijk voor 
‘Vaders en Zonen’ kon door drukke 
werkzaamheden ook geen artikel 
voor dit blad aanleveren.

De redactie hoopt ook in dit jaar 
weer een aantal clubbladen aan 
u voor te leggen. Als u zelf iets te 
schrijven heeft, stuur het ons dan 
gerust toe. En als u een iemand 
weet, die wil adverteren in ons 
blad, geef dat dan even aan ons 
door; voldoende advertenties 
houdt het clubblad betaalbaar.
Verder wensen we iedereen een 
sportieve en succesvolle 2e sei-
zoenshelft toe en wellicht tot ziens 
op de velden of in de zaal.

Namens de redactie
Ronald Krijger

Colofon + organisatie  .................................. 1 

Van de redactie  ............................................... 2

Van de voorzitter  ........................................... 3

Uit de bestuurskamer  .................................  4

Evenementenkalender  ...............................  4

Fotogalerij ........................................................  5

Sponsor vdm Gerrit de Jonge  ..................  6

Kerstveiling (verslag) ..................................  9

Wandel- en MTB-tocht (verslag)  .......... 10

Op de Korrel  ..................................................  12

Voetbal afgelast?  ........................................  13

vv Kloetinge zoekt meiden  ....................  13

Team vdm Kloetinge meisjes D1 .......... 14

Verjaardagen F- en Minipupillen .........  15

Regen (verslag Kerstzaaltoernooi)  .... 16

Voetbalvrouwen  .......................................... 18

Ledenmutaties  ............................................  20

Feest in de kantine  ..................................... 20

De column van Kees ...................................  21

Infopagina ......................................................  22

Planning volgende uitgave:
maart a.s. 



OP DE KORREL - februari 2013  | 3 

Van de voorzitter
In ‘Op de Korrel’ van december 2012 sprak ik de hoop uit dat ik velen 
van U zou ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie. Welnu dat is uitgeko-
men; de kantine was stampvol en het was gezellig. Ik heb het idee dat 
de sfeer in de vereniging nog steeds beter wordt.

Op 15 december 2012 hadden we 
de 2e Kerstveiling. Ook dat is een 
succes geworden. Bracht de 1e 
veiling ongeveer € 1000,– netto 
op; nu was dat ruim € 1400,–. 
En ook deze keer was het buiten-
gewoon gezellig.

Inmiddels hebben we ook weer 
het jeugdkerstzaalvoetbaltoer-
nooi gehad. Ik heb daar niet zo 
veel van gezien omdat ik rond 
die dagen niet in Goes was. Uit 
wat ik gezien heb is mij wel 
gebleken dat de organisatie weer 
perfect was.

Op de nieuwjaarsreceptie had ik 
afscheid willen nemen van André 
Lockefeir, maar hij had die dag 
andere verplichtingen. André-
stopt als verantwoordelijke voor 
de inkoop van de kleding enz. 
maar hij blijft wel bij de vereni-
ging betrokken als assistent bij 
het wedstrijdsecretariaat en voor 
de gevonden voorwerpen. Hij 
heeft het systeem van inkoop kle-
ding destijds volledig opgezet. 
Toen hij begon was er nl. niets.
André, ook vanaf deze plaats be-
dankt voor je inzet en je gedre-
venheid. We zien je op zaterdag 
nog wel terug op het wedstrijd-
secretariaat.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
hebben we ook het museum 
geopend. In eerste instantie had-
den we met betrekking tot het 
museum andere en grotere plan-
nen. Toen bleek dat deze niet op 
korte termijn te realiseren zou-
den zijn, hebben we als bestuur 
besloten om op een eenvoudige 
wijze te beginnen nl. door ge-

bruik te maken van een deel van 
de wanden van de kantine. En 
dat is gelukt. Het ziet er goed 
uit. Het zal u wellicht bekend 
zijn, dat het niet alleen leuk is 
om naar oude foto’s te kijken(en 
dan te ontdekken dat je zoon op 
een foto uit 1987 staat) maar het 
museum is er ook gekomen als 
eerbetoon aan Arjan Bot, die op 
18 juli 2011 is overleden.

En dan moesten we op 12 ja-
nuari 2013 ook nog naar Hoek. 
De week daarvoor was deze 
wedstrijd het onderwerp van 
gesprek. Een bus vol supporters 
en bestuursleden die met de 
spelersbus meereden. De uitslag 
is inmiddels bekend maar ik kan 
u toch wel meedelen dat ook bij 
enkele bestuursleden de span-
ning tijdens de wedstrijd steeg. 
Zouden we de voorsprong kun-
nen vasthouden? Het is gelukt en 
daar zijn we als bestuur bijzon-
der tevreden mee.
Het koffieapparaat is inmid-
dels in werking zodat u ook een 
kop koffie kunt drinken als de 
kantine gesloten is.

Het bestuur is bijna compleet. 
We missen nog een jeugdvoor-
zitter. De gesprekken met een 
kandidaat zijn gaande. Ik hoop 
dat we als bestuur weer volledig 
op sterkte komen. We hebben nl. 
nog genoeg te doen.
Inmiddels wordt er ook gewerkt 
aan een commissie die naar 
aanleiding van onze bijeenkomst 
”Zonder respect geen voetbal” 
met concrete voorstellen zal 
komen.

We kunnen ook nog steeds 
vrijwilligers gebruiken. Als u 
daarvoor interesse heeft kunt u 
zich bij mij aanmelden.

Met sportieve groeten,

Rinus Dieleman,
Voorzitter

Kinderkaartje
Daar sta je dan aan de kassa 
voor de enige echte Zeeuwse 
derby. Je vraagt om een kinder-
kaartje omdat je een kleinzoon 
bij je hebt. “Daar doen we 
hier niet aan!” is de reactie. 
Vreemd, je hebt toch net 
gezien, dat een kinderkaartje 4 
euro kost. Dus nog maar eens 
een keer vragen om een kin-
derkaartje. De zelfde reactie 
en de man legt een kaartje van 
7 euro voor je neer. Hij denkt 
waarschijnlijk, dat je een 65+ 
kaartje bedoelt en daar doen 
ze inderdaad niet aan. Pas als 
je op je kleinzoon wijst en je 
eigen Algemene Toegangsbe-
wijs van de KNVB laat zien, 
krijg je een kinderkaartje.

Hoe moeilijk kan het zijn?
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Uit de bestuurskamer
• De reanimatiecursus BLS en AED is gepland voor 18 februari 

2013. De door het bestuur beoogde deelnemers hebben 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

• Voor de functie beheer kleding is een vervanger 
gevonden voor André Lockefeir, die zijn functie per 1 
januari 2013 heeft neergelegd.

 Zijn vervanger is Danny Hijdra, tevens leider van Kloetinge D3 
en trainer van Kloetinge D4.

• Voor gevonden voorwerpen kunt u nog altijd terecht bij André 
Lockefeir.

• André Lockefeir blijft op zaterdag het wedstrijdsecretariaat ondersteunen.
• Er is een commissie ‘Zonder Respect geen Voetbal’ opgericht. Deze commissie zal geleid worden door 

Harry van Waveren.

25 mei
Dick Bunttoernooi E, F en Mini’s

? maart
Jeugdbezoek Eredivisiewedstrdij

18 mei
Dick Bunttoernooi D en C

16 februari
Karaoke & Partyfeestje

31 mei
ING Bedrijventoernooi

8 juni
Seizoensafsluiting

14-16 juni
Zomerkamp E-pupillen

14-16 juni
ZomerkampF- en minipupillen

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



verzekeringen
hypotheken
financieringen

ssurantiekantoor

Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar !!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

 0113-211098
PR. IRENESTRAAT 5-7, 4481 AZ  KLOETINGE

 

M. KATSMAN

RONDHOUT TUINHOUT

 U w  a d r e s  v o o r :

• Gecreosoteerde palen
• Gewolmaniseerde palen
• Gewolmaniseerd tuinhout
  o.a. schuttingplanken
  rabatdelen
  vierkante palen enz.
• Biels, nieuw en gebruikt

• Bankirai duurzaam hardhout

Westhavendijk 3a  Goes
Tel.  0113 - 21 19 42
Privé 0113 - 22 38 01

DE VOLKSWINKEL
 v/h De Witte Tapijten

 juiste
adres voor

TAPIJT
OVERGORDIJNEN
VITRAGE
EN VINYL

Oude Vismarkt 6 - Goes - tel. 0113-216413

juiste
adres voorHET



Heinkenszand  tel: 0113-568877  www.traasvloeren.nl

Vloeren? Ons Vak!
           

MIDDELBURG      KLOETINGE
Tervatenseweg 17  -  4481 NC Kloetinge
Tel. 0113-231324  -  Fax. 0113-212945
info@rbkverhuur.nl  -  www.rbkverhuur.nl  

VERHUUR VAN TENTEN, 

PODIA EN DIVERSE 

PARTYBENODIGDHEDEN
Tervatenseweg 17 - 4481 NC Kloetinge
Tel.  0113-231324 - Fax.  0113-212945 
kloetinge@rbkverhuur.nl - www.rbkverhuur.nl
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Fotogalerij
Op 5 januari was het eindelijk zover. Er was al lang over gepraat; er werden allerlei plannen gemaakt; het 
ging dan wel door en dan weer niet. Achter de schermen werd er druk overlegd en tijdens de Algemene 
Ledenvergadering werd de stand van zaken besproken. En nu is het er, al is het anders geworden dan we 
eerst hadden gedacht. En het is nog niet af; er moet nog heel wat toegevoegd worden.

In het bijzijn van Gijsbert Bot 
met zijn zoon en Peter Bot met 
zijn vrouw werd na de nieuw-
jaarstoespraak van onze voorzit-
ter Rinus Dieleman het rolluik 
naar het achterste gedeelte van 
de kantine opgehaald en kon 
iedereen het resultaat zien. 
De voorgaande weken was er in 
overleg met Erica en Toon Ver-
meulen van de kantine, Jos Ver-
paalen en Antoine van Goethem 
door Gerben Polderdijk en on-
dergetekende hard gewerkt aan 
de eigenlijke inrichting. Het doet 
ons goed, dat we van vrijwel ie-
dereen positieve reacties hebben 
gehad. Onze dank daarvoor. 
De gebroeders Bot vin-
den het fijn, 
dat het werk 
van hun broer 
Arjan op deze 
manier in herin-
nering blijft.

Het is de be-
doeling, dat de 
foto’s elk half jaar 
worden gewisseld, 
omdat er in ons ar-
chief nog heel veel 

foto’s zijn. Gerben Polderdijk en 
ondergetekende als archivaris 
gaan daarmee aan de slag. Zo 
hangen er ook nu al foto’s op 
van heel wat leden, die op deze 
manier niet vergeten worden.

Oproep
Ik doe een dringende oproep aan 
alle leden, senioren, jeugdleden, 
leiders en trainers. Als ze leuke 
foto’s hebben, die ze willen laten 
zien in de tentoonstelling, dan 
kunnen ze die aan mij geven. Op 
de achterkant van de foto schrijft 
u uw naam met het jaartal en het 

elftal met zo mogelijk de namen 
van de personen op de foto erbij. 
Er wordt een copie gemaakt voor 
het plakboek. Later worden de 
foto’s weer bij u terug bezorgd. 
U kunt de foto’s afgeven bij Erica 
in de kantine of bij ondergete-
kende, Bramestraat 67, Goes.

Nogmaals willen we allen bedan-
ken voor hun aanwezigheid op 
5 januari en hun waarderende 
woorden.

Ook namens Jos, Antoine, Erica, 
Toon en Gerben.

Joop Quinten
Archivaris

dereen positieve reacties hebben 
gehad. Onze dank daarvoor. 
De gebroeders Bot vin-
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chief nog heel veel 

Joop Quinten
Archivaris
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Doorstart
Gerrit de Jonge Techniek komt 
oorspronkelijk uit Axel; het 
bedrijf bestaat al sinds 1928. 
Het was een familiebedrijf, dat 
uiteindelijk uitgroeide tot een 
holding, waar op een bepaald 
moment zo’n 100 mensen werk-
ten. Het moederbedrijf in Axel 
was gevestigd in een prachtig 
pand, waar naast de elektrotech-
nische afdeling ook een winkel 
in huishoudelijke apparaten 
was gevestigd. Het bedrijf had 
daarnaast winkels en bedrijven 
in o.a. St. Jansteen, Terneuzen en 

Wachtebeke (België). Ook was er 
een vestiging in Goes, Gabriëlse 
elektrotechniek met de winkel 
in de Voorstad en in Yerseke, In-
stallatiebedrijf van Oeveren, ook 
met een winkel erbij. Een aantal 
jaren geleden ging het wat min-
der goed en werden een aantal 
bedrijven gesloten. Rini: “Zo’n 6 
jaar geleden solliciteerde ik bij 
het bedrijf, werd ook aangeno-
men, maar ging heel iets anders 
doen dan waarvoor ik gesollici-
teerd had. Kort daarop werd het 
familiebedrijf opgeheven. Met 
een paar mensen maakten we 

een doorstart en de naam Gerrit 
de Jonge Techniek is gebleven. 
Naast het bedrijf in Goes hebben 
we een vestiging in Terneuzen, 
want we hebben nog heel veel 
klanten in Zeeuws-Vlaanderen en 
die willen we graag houden. Bij 
storingen zitten we vlakbij. In 
Goes zitten we nu bijna 5 jaar in 
dit pand. We hebben de ruwbouw 
gekocht en de verdere afwerking, 
zoals de wanden en de vloeren 
hebben we met eigen mensen 
gedaan.”

Gerrit de Jonge Techniek

De BusinessclubvvKloetinge is een grote sponsorclub. Er zijn bedrij-
ven bij die bijna iedereen kent, maar er zijn ook bedrijven, waar lang 
niet iedereen van weet wat of wie er achter die naam zit. De redactie 
van ‘Op de Korrel’ wil in elk nummer een bedrijf aan u voorstellen. 
Voor het eerste nummer van 2013 ging ik naar de Albert Plesmanweg 
15-1, waar ik een gesprek had met Rini Koets, eigenaar/directeur van 
Gerrit de Jonge Techniek.

Sponsor van de maand
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Techniek
Gerrit de Jonge Techniek is 
totaal-installateur op het gebied 
van elektrotechniek, telecom-
municatie, inbraak- en brand-
beveiliging, videobewaking, 
verwarmingsinstallaties, loodgie-
terswerk, sanitair en dakbedek-
king. Rini: “Onze opdrachtgevers 
zijn particulieren, aannemers, 
industrie, overheidsinstellin-
gen en woningcorporaties. Zo 
hebben we de volledige instal-
latie verzorgd in het pand van 
Bax Shop hier vlakbij: elektra, 
verwarming, sanitair, inbraak-
beveiliging, camerabewaking en 
evacuatie. We zijn trots op dat 
project; het is het visitekaartje 
van ons bedrijf.” Op de site www.
gerritdejonge.nl zijn nog meer 
projecten te vinden, die door 
Gerrit de Jonge zijn uitgevoerd. 
Dat betreft meestal bedrijven, 
maar ook als particulier kan 
men bij Gerrit de Jonge Techniek 
terecht, b.v. voor het aanleggen 
of vernieuwen van de elektrische 
leidingen, voor het plaatsen van 
spotjes, het installeren van een 
alarm- of camerabewakings-
systeem, het installeren van een 

nieuwe verwarmingsketel, het 
aanleggen van vloerverwarming, 
het leveren en installeren van 
een nieuwe keuken of badkamer 
of het leggen of repareren van 
dakbedekking. 

Aanspreekpunt
Rini: “We zijn een relatief klein 
bedrijf waar vakbekwaamheid 
en klantgerichte serviceverle-
ning erg belangrijk zijn. Voor 
de klanten is het prettig, dat ze 
in principe maar met één per-
soon te maken hebben. Deze 
man is verantwoordelijk voor 
het hele project; dat betekent, 
dat het een op en top vakman 
moet zijn. Hij wordt al betrok-
ken bij de planning en omdat 
hij het project ook in de praktijk 
uitvoert, weet hij precies hoe 
het werk gedaan moet worden. 
Daarmee wordt voorkomen, dat 
tijdens de uitvoering van het 
project nog wijzigingen aange-
bracht moeten worden, die weer 
extra kosten meebrengen. Deze 
mensen moeten dus wel zelfstan-
dig kunnen werken; de meesten 
vinden die zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid wel pret-
tig. Dat is belangrijk; de mensen 
moeten het leuk vinden om hier 
te werken; dat stralen ze ook uit 
naar de klanten.”

Beveiliging
“Bij de bouw van het nieuwe 
kleedgebouw op het Wesselopark 
hebben wij de inbraakbeveili-
ging uitgevoerd als vorm van 
sponsoring. En enkel maanden 
geleden hebben we de inbraak-
beveiliging van de gebouwen op 
elkaar afgestemd. In de kan-
tine, het sponsorhome en het 
kleedgebouw werd gewerkt met 
verschillende systemen en dat is 

nu vervangen door één systeem. 
Ons bedrijf is Borg gecertificeerd 
en NCP erkend. Bedrijven en 
particulieren, die een verzeke-
ring willen afsluiten krijgen bij 
veel verzekeringsmaatschappijen 
een flinke korting op de premie 
als zij een Borg gecertificeerde 
beveiliging hebben. Wij verzor-
gen de installatie van brand- en 
inbraakbeveiligingssystemen, 
camerabeveiliging, toegangsbe-
veiliging enz. voor bedrijven en 
particulieren.”

Personeel
Zoals gezegd is Gerrit de Jonge 
Techniek geen groot bedrijf. 
Naast Rini, die als directeur klan-
ten moet werven en de mevrouw 
die de administratie verzorgt, 
zijn er nog 9 technische mensen 
werkzaam. Twee van hen zijn 
gespecialiseerd in beveiligingen, 
camerasystemen, toegangsbe-
veiliging en brandbeveiliging. 
Daarnaast zijn er 2 loodgieters 
en 5 elektriciens in dienst. Rini: 
“Omdat het moeilijk is goede 
technische mensen te vinden, die 
voldoen aan onze eisen leiden 
we ook zelf mensen op via het 
leerlingstelsel.” Hij heeft zelf 
geen technische achtergrond; 
voordat hij bij dit bedrijf sol-
liciteerde, werkte hij bij een 
woningcorporatie. “Mijn taak 
daar omvatte vooral het sociale 
gebeuren, de omgang met huur-
ders en het oplossen van hun 
problemen. Ik zie mezelf dan ook 
niet als directeur van dit bedrijf; 
ik ben gewoon één van de 11 
medewerkers. Natuurlijk heb 
ik in de loop van de jaren veel 
over techniek bijgeleerd, maar ik 
weet er echt niet alles van; daar 
zijn de technische mensen voor. 
En die techniek staat niet stil. 
Zo kun je tegenwoordig via je 
mobiel kijken, wat de camera’s in 
of rondom je huis of bedrijfspand 
registreren. En die ontwikkeling 
gaat steeds door.”

De diciplines van het bedrijf

 Eerder verschenen interviews in deze jaargang:
Oktober 2012 Mevrouw Gijzel (Sponge Blasting)
November 2012 Sjaak van Zee Herenmode (Jessica en Freddy van Zee)
December 2012 Sigma Personeelsdiensten (Pieter Kole)



➔ vervangend vervoer

➔ Eigen sleepdienst

➔ FOCWA eurogarant

Onze speciale diensten
➔

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

Ervaar onze service zelf!
➔

Eric Govers
bedrijfsleider

EUROGARANTBEDRIJF g
ro

e
p

Autoschade Service

Audabox nr. 851139

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

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

  Autoschade Service Van der Endt Goes
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Netwerk
Enkele jaren geleden nodigde 
Tom Elie hem uit eens mee te 
gaan naar een wedstrijd van 
Kloetinge. Hij nam die uitnodi-
ging aan en het beviel hem wel. 
Rini: “Ik vind het voetballen best 
leuk en daarnaast is het netwerk 
van de sponsorclub een goede 
zaak voor het bedrijf. Uiteraard 
werken we veel samen met de 
buurman, Elie Beveiliging. We 
proberen elkaar aan werk te 
helpen. Als een klant inbraak-
beveiliging laat installeren dan 
raden wij Elie Beveiliging aan 
en andersom gebeurt dat ook. 

We werken ook veel voor Bouw-
bedrijf Van de Linde; dat is al 
van oudsher zo. Ook Gabriëlse 
werkte vroeger al veel voor Van 
de Linde.” Rini is niet direct een 
‘plakker’, hij komt vaak op zater-
dag naar de wedstrijden, maar 
hij zal het sponsorhome zeker 
niet als laatste verlaten. “Maar 
het is wel gezellig!”

Het motto van Gerrit de Jonge 
Techniek:
Wij doen zaken op relaties en 
niet op euro’s!
En dat zegt veel!

Enkele zakelijke gegevens:
Gerrit de Jonge Techniek
Albert Plesmanweg 15 – 1
4462 GC GOES
Tel. 0113-215460
www.gerritdejonge.nl
infogoes@gerritdejonge.nl
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AANNEMERS- EN VERHUURBEDRIJF
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AUTOSCHADE
LAGENDIJK

Timmermans
Gerechtsdeurwaarders
Juristen
Incassospecialisten

Bouman
KantoorTotaal

Bouman
KantoorTotaal

A B N ◆A MRO

de Baar en
Leendertse
Als u van de busreis wilt genieten!

Afbouwned

WERKKLEDING / VEILIGHEID

Haringman Betonwaren BV

Haringman
Betonwaren bv

Professionele keukenapparatuur & koeling

DM
fruit

Businessclub vv Kloetinge: het netwerk achter vv Kloetinge, 
dat zakelijkheid en gezelligheid perfect combineert.
Voor alle info: T 0113 317 320  E info@bckloetinge.nl  I www.bckloetinge.nl

eten drinken gezelligheid

Lunchcafé   Brasserie

“De Bult”

serooskerke
Advies en tekenburo voor de bouw



B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE

Engineering

Fa. Schuit & Zonen
WONINGINRICHTING - STOFFEERDERIJ - ZONWERING

Totaalbouw
zeeland

SJAAK VAN ZEE
H E R E N M O D E

zwaartekracht r

Accountants- en
Adviesgroep Rijkse

Verhoog uw scorend vermogen: 
www.bckloetinge.nl

OLIE & DE JONGE
A D V O C A T E N

mossel 
company.nl

NatuursteenHuis
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Kerstveiling vv Kloetinge
“Een veiling, hoe gaat dat in z’n werk?” 

Dat was de vraag die wij hadden. We wilden het wel eens meemaken, 
daarom gingen wij naar de kerstveiling van vv Kloetinge.

De kavels waren leuk en zeer gevarieerd. 
Er werd geboden op vv Kloetinge klompen, dekbedovertrekken (van 
PSV, Ajax, Feyenoord en Barcelona), beelden, drank, biermunten, 
kerststollen, rollades, bonnen enz. Zelfs een midweek/weekend in een 
Hogenboom Vakantiepark en een week in een appartement in Tor-
remolinos gingen weg.
In de pauze ging een schaal bitterballen de kantine rond.

We hebben onze ogen uitgekeken. Een mooie catalogus, die duidelijk 
aangaf waar op te bieden was. De veilingmeester, die het geheel com-
pleet maakte en de gezelligheid van de mensen die aanwezig waren.
Wat wij zelf goed vinden, is dat je met iets leuks thuis komt en dan 
ook nog eens de vereniging steunt. We hopen dan ook dat er net als 
vorig jaar een leuk bedrag is binnen gekomen.

Natuurlijk hopen we dat de veiling volgend jaar weer aan de orde is, 
wij zullen er ook dan zeker weer bij zijn.
Dus: “Kom volgend jaar naar deze veiling en neem je medespelers, 
familie en vrienden mee!”

M. van Eijkeren
P. Maas

FOTO’S: ARIE VAN BOCHOVE
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Wandel- en MTB-tocht Kloetinge 2013
Op zaterdag 12 januari werd voor de vijfde keer de Wandel- en MTBtoertocht gehouden door vv Kloetinge. 
De vereniging heeft het hart op de juiste plaats en zorgt er traditiegetrouw voor dat een deel van de op-
brengst naar een goed doel gaat. Dit keer stonden de tochten in het teken van steun aan stichting de Figu-
rant, die zich met raad en daad inzet voor de opvang van kinderen met AIDS in Oeganda. Op www.defigu-
rant.nl wordt het werk uitgebreid beschreven. De vv Kloetinge is er trots op om iets te kunnen organiseren 
waarbij ook de medemens niet uit het oog verloren wordt.

Bijna 500 deelnemers
Dit jaar hebben we in samenwer-
king met Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer ervoor gekozen 
om de MTB-routes meer zuide-
lijk te laten verlopen. Vanaf het 
Wesselopark werd in de richting 
van ‘s-Gravenpolder gereden 
om vervolgens via de Zwaakse 
weel in de richting van Nisse te 
rijden. Tijdens het laatste deel 

van de route werd het Poelbos 
doorkruist. 
De wandeltocht van 10 kilometer 
slingerde door de polders rond 
Goes en Kloetinge. De tocht van 
20 kilometer ging richting Ka-
pelle, Wemeldinge, door bos en 
boomgaarden.
Met in totaal 489 deelnemers 
kunnen we weer een record 
bijschrijven; vanaf de eerste 

toertocht in 2008 is het aantal 
deelnemers elk jaar weer geste-
gen.

Smetje
Helaas, ook onze toertocht 
ontkomt er niet aan, onderweg 
was er een ongeval te betreuren 
waarbij zelfs de trauma helicop-
ter uit Rotterdam werd opgeroe-
pen. Na een val op het hoofd, 
waarbij haar helm werd verbrij-
zeld, werd een van de deelne-
mers met spoed naar het zieken-
huis te Goes gebracht. Gelukkig 
bleken de verwondingen mee te 
vallen; ze had een hersenschud-
ding en ze kon ’s avonds weer 
naar huis. We wensen haar een 
spoedig herstel toe.



huil maar niet

wij regelen alles

Jammer dat ons werk onzichtbaar is

Scottweg 2, Goes   0113 - 21 55 67   autoschadeteam.nl



Autoschadebedrijf

Spuiterij

Cor Lagendijk
GOES

Dr. A.F. Philipsstraat 18
Tel. (0113) 227403 / 212974

luxe- en bedrijfswagens

 

 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

kolveniershof 4  goes   0113 220772
de spinne 45  goes  0113 271836

EEN COMBINATIEVAN  WERELD-TECHNOLOGIE &CHINESE EFFICIËNCY

KIJK OOK VOOR TOPOCCASIONS OP WWW.AUTOVDVLIET.NL 

Offi cieel  dealer Klein Frankrijk 23, Goes, tel. 0113 228751Offi cieel  dealer 
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Foto’s
Naast de foto’s van Arie, onze 
eigen fotograaf, konden we ons 
ook verheugen in de enthousi-
aste medewerking van Guy die 
namens MTB-You een reportage 
heeft gemaakt.
Foto’s zijn te zien op de site van 
vv Kloetinge en ook gratis te 
downloaden via het fotoalbum 
van www.MTB-You.nl. Verder 
kunnen ook foto’s worden aan-
geschaft tegen een bescheiden 
tarief, waarbij de opbrengst door 
de fotograaf volledig geschon-
ken zal worden aan Stichting de 
Figurant.

Gouden randje
Terugkijkend op de vijfde editie 
van de Kloetingse toertochten 
tellen we onze zegeningen: het 
weer was prima, de opkomst 
beter dan ooit en het eerste elftal 
keerde met drie punten terug 
uit Zeeuws Vlaanderen na een 
gewonnen partij tegen Hoek. 
Verder vooral positieve reacties 
en blije gezichten na afloop in 
de kantine, waar onder het genot 
van erwtensoep en trappist de 
dag besloten werd. 
Onze speciale dank gaat uit naar 
de sponsoren, vrijwilligers en 
deelnemers die deze dag tot een 
succes maakten. 
Het was een dag met een gouden 
randje.

Na a� oop kon het provinciale 
slik van de uitrusting worden 
weggespoten.

In de kantine werd er tijdens de 
verloting ook aan de inwendige 
mens gedacht.

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE

Thuiswerker
Na een verblijf van een aantal weken in het ziekenhuis is onze clubbladmedewer-
ker Piet van Dalen nog wat aan huis gebonden. Hij vouwt o.a. de omslagen van het 
clubblad en dat doet hij prima. Een precies gevouwen omslag is de basis van een 
clubblad dat er netjes uitziet. Piet is nu actief als thuiswerker; de omslagen wor-
den bij hem thuis afgeleverd, hij vouwt ze en daarna worden ze weer opgehaald. 

Iedereen tevreden. En gelukkig gaat het steeds beter met hem.
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Op de Korrel
Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, hoe men aan de naam van het clubblad is gekomen. Joop Quin-
ten vond in het archief een artikel van Kees Blomaard in een clubblad van 1967, waarin we kunnen lezen, 
hoe de naam van dit blad ontstaan is. Kees was jarenlang secretaris van de vv Kloetinge. Hij is tevens de 
laatste voorzitter van de afdeling Zeeland, voordat die opging in District Zuid 1.

Hij schrijft: 
Als er bij ons een baby geboren 
wordt dan geven wij het kind de 
voornaam van onze ouders. En 
dan krijg je zoiets als Kees van 
Jan van Kees. Toen wij – nu al et-
telijke jaren geleden – besloten 
een clubblad uit te gaan geven, 
waren wij er zo blij mee, dat wij 
de baby ‘Unitas’ doopten; de vv 
Kloetinge is immers een nakome-
ling van ‘Unitas’. Nu gebeurt het 
in het gewone leven meermalen, 
dat kind of omstanders later 
helemaal niet zo ‘happy’ zijn met 
de naam, die hem/haar uit een 
traditie is toebedacht. In de re-
gel zit men er dan toch een leven 
lang mee opgescheept.
‘Unitas’ als naam van ons – dat 
mag toch wel gezegd worden – 
op het zicht zo fraaie clubblad, 
deed het ook niet zó best bij de 
leden. Men wilde iets anders. En 
nu de groot geworden baby uit 
zijn jas is gegroeid, is de tijd ook 
rijp voor een naamsverandering: 
een verandering, die niet eens 
zoveel moeite heeft gekost. 
Men verwijt ons nl. wel eens 

een (te) scherpe pen en uit dat  
verwijt is de nieuwe naam ‘Op de 
Korrel’ geboren. 
We zullen ons best doen om in 
‘Op de Korrel’ op de ingeslagen 
weg voort te gaan; d.w.z. kri-
tiek uitoefenen als we dat nodig 
oordelen. Dit zal dan vaak kritiek 
zijn op personen of instanties, 
waarvan we niet die morele, 
financiële of materiële steun krij-
gen, waarop wij, voor een goede 
uitoefening van onze taak menen 

recht te hebben. Geloof ons 
echter als wij beweren, dat ook 
wij liever een ode brengen aan 
hen, let niet wie, die dit verdie-
nen. Dat is niet alleen prettiger, 
maar het bezorgt ons ook geen 
vijanden.
Voor de inhoud van ons blad, of 
dit nu ‘Unitas’ of ‘Op de Korrel’ 
heet, is er dus niets veranderd.
De geest van ‘Unitas’ blijft on-
verminderd voortvaren in ‘Op de 
Korrel’, want zolang wij met onze 
artikelen steeds maar weer we-
ten door te dringen in de rubriek 
‘Kris Kras door de clubbladen’ 
van de PZC is dit voor ons een 
bewijs, dat ‘vakmensen’ er kopij 
in vinden, die de aandacht van 
een breder publiek verdient.

Kees Blomaard

N.B. Bij de vormgeving van het 
huidige omslag is uitgegaan van 
de 2e betekenis in onderstaand 
kader, n.l. ‘op het doel schieten’.

Waar komt op de korrel nemen van-
daan?
1. Als je iets of iemand op de kor-
rel neemt, wil dat zeggen dat je je 
kritisch over iets of iemand uitlaat. 
Het kan gaan om een plagerijtje of om 
spottende opmerkingen, maar ook om 
zware kritiek.

2. De korrel in deze uitdrukking is vol-
gens het Groot Uitdrukkingenwoorden-
boek van Van Dale (2006) eigenlijk een 
richtmiddel op een vuurwapen (een 
vizier); een metalen punt of knopje 
boven op de loop, dicht bij de mond 
van het wapen. De vorm hiervan deed 
denken aan een graankorrel. Iemand 
of iets op de korrel nemen betekende 
aanvankelijk: ‘iemand of iets onder 
schot nemen, erop mikken’.

Bron: Genootschap Onze Taal
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Dani de Leeuw (D1)  - foto Rien Walraven
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Dani de
Leeu

 Voorstad 41 - 4461 KL Goes
T 0113 216963
F 0113 250201
E info@drukkerijzeeland.com
I www.drukkerijzeeland.com

ieder z’n vak

drukwerkwij maken mooi
ook digitaal
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w w w . d e b r u i n e h y p o t h e k e n . n l

Moet u binnenkort uw hypotheekrente 
opnieuw vastzetten of bent u ontevreden 
over de ontvangen aanbieding van uw 
geldverstrekker?

Ga dan gelijk naar

het beste hypotheekkantoor van Zeeland !
Dat scheelt u tijd, zorgen
en waarschijnlijk veel geld!

 

 Theo Thijssenlaan 6   4481 DX  Kloetinge
Tel. 0113-228927   Mob. 06-51602787

info@rijschoolbehage.nl

www.rijschoolbehage.nl

BOUWBEDRIJF VAN DE LINDE
ALBERT PLESMANWEG 19
4462 GC GOES
TEL. 0113 221040
FAX 0113 232750
INFO@JVANDELINDE.NL

B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE

BOUWEN OP VERTROUWEN
JVANDELINDE.NL
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Vestigingen: Barendrecht - Breda - Eersel - Eindhoven - Goes - Helmond - ‘s-Hertogenbosch - Hilversum - Maastricht - Nijmegen
Nuenen - Oosterhout - Oss - Roosendaal - Sittard - Terneuzen - Tilburg-Noord - Tilburg-Zuid - Uden - Venlo - Vlissingen

Als klantgerichte en kostenbewuste leverancier, weet DESTIL waar de 

toegevoegde waarde van de groothandel ligt. Dat zit in de breedte van het

assortiment, de snelheid van levering en de leverbetrouwbaarheid onder 

alle omstandigheden. Het assortiment omvat ruim 25.000 artikelen: 

persoonlijke beschermingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, doorwerk-

kleding, bouwbeslag en alle mogelijke gereedschappen. Kortom alles waar 

de uitvoerder, technicus, onderhoudsdienst of beheerder behoefte aan heeft.

Wat er ook gebeurt
het werk mag niet stagneren

Hoofdvestiging DESTIL: Laurent Janssensstr. 101 - 5048 AR Tilburg - Tel: (013) 465 30 00 - info@destil.nl - www.destil.nl

www.fysiotherapiedetol.nl
0113-25 00 97

Gespecialiseerd in sport, training en behandeling! Snelle analyse!  Snelle interventie!

Wij zijn actief in:  U kunt ons vinden aan:
* Fysiotherapie * Echografi e ’s-Gravenpolderseweg 2b
* Sportfysiotherapie * Bedrijfsfysiotherapie 4462 CG  GOES E: info@fysiotherapiedetol.nl
* Manuele therapie * Training/begeleiding T: 0113 - 25 00 97 W: www.fysiotherapiedetol.nl
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Voetbal afgelast?
op zaterdag is de kantine vanaf 14.00 uur
gewoon open voor een gezellig samenzijn!

Kom jij ons team versterken??

FOTO’S: ARIE VAN BOCHOVE

vv Kloetinge zoekt meiden!
Voor het opstarten van een C-junioren meisjesteam zoeken we enthousiaste meiden uit geboorte-
jaar 2000. Heb je zin om bij onze gezellige vereniging te voetballen? Geef je dan op!
Het maakt niet uit of je wel of niet eerder gevoetbald hebt; als je graag voetbalt ben je welkom.

Voor informatie: bschuitert@zeelandnet.nl of famrottier@zeelandnet.nl
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KLOETINGE  meisjes D1

Staand vlnr: Amber van Pagee, Amber Houtepen, trainer Margreet Rottier, Isabel Schuitert, 
Manouk Poot, Bibi Slabber, Danique Böseler, trainer Bas Schuitert, Naomi Vermue, Rachelle 
van Burg.
Zittend: Danique Houtepen, Lieke Korstanje, Anna Marcusse, Kim Polderdijk, Lana Nagel-
hout, Angie Rottier, Meike Knijnenburg, Finn Kasse.

Even voorstellen:
Amber van Pagee
De enige echte 
linkspoot in de 
selectie. Is sterk 
en snel en is als 
linker verdediger 

alle spitsen de baas. Mag van de 
trainers niet meer punteren!

Amber Houtepen
Wisselt het kee-
pen af met een 
plek in de verde-
diging. Schiet de 
bal nog wel eens 

de verkeerde kant op. Is altijd 
vrolijk. Ander sterk punt: heeft 
een goede act in huis (Holland’s 
got Talent!)

Isabel Schuitert
Alias ‘De Beu-
ker’. Schoffelt 
het liefst op het 
middenveld. Een 
echte stofzuiger, 

type Nigel de Jong. Neemt in het 
duel nog wel eens een beentje 
van de tegenstander mee.

Manouk Poot
Stijlvolle vleu-
gelspeelster, kan 
zowel voorin als 
op het midden-
veld spelen. Pakt 

regelmatig een doelpuntje mee. 
Combineert snelheid met een 
goede wedstrijdmentaliteit.

Bibi Slabber
Buitenspeelster 
met snelheid en 
een hard schot. Is 
een garantie voor 
doelpunten en 

assists. Inmiddels gescout door 
de KNVB. Bijnaam: ‘De blonde 
Bliksemschicht’.

Danique Böseler
Rechterverdedi-
ger. Altijd een ze-
kerheidje. Geeft 
spitsen geen 
kans. Is de enige 

in de selectie die tweebenig is. 
Roept nog veel te vaak: “Sorry!” 
(is niet nodig).



DISCOCENTER

Oude Vismarkt 2
GOES
Tel. 0113 - 215426

Ooststraat 11a  -  Kapelle
0113 - 344923

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag

vrijdag koopavond

Heinkenszand  tel: 0113-568877  www.traasvloeren.nl

Vloeren? Ons Vak!

Vorig jaar hebben we de nieuwe Hyundai
i30 geïntroduceerd. Dit is de mooiste en
de kwalitatief beste middenklasser die
Hyundai ooit gemaakt heeft. Dit jaar is
daar de Hyundai i30 CrossWagon bij
gekomen. Een auto met dezelfde voorde-
len als de hatchback, maar met natuurlijk
nog meer ruimte. De Hyundai i30 CW is
daarmee de ideale familieauto.
Een andere nieuwkomer is de opvolger
van de succesvolle Hyundai Atos: de
nieuwe Hyundai i10. Hyundai verwacht
veel van dit kleinste familielid, omdat hij
groots is in daden. Bovendien is de
Hundai i10 letterlijk groot gegroeid
Vooral in de breedte, wat de interieur-
ruimte zeer ten goede komt.

Met de Hyundai i30, de Hyundai i30CW en de Hyundai i10 heeft
Hyundai drie sterke nieuwe troeven in huis.

Ook in het segment van de bedrijfswagens heeft zich een nieuweling aangediend. De
Hyundai H200 is opgevolgd door de Hyundai H300. Deze compleet nieuwe bedrijfswa-
gen biedt zaken die tot voor kort in het segment van de bedrijfswagens een zeldzaam-
heid waren. Met sterke argumenten als standaard ESP en ABS, een zeer sterke maar
zuinige dieselmotor met 170 pk, dubbele schuifdeuren en drie jaar Hyundai Multipoint
Garantie zonder kilometerbeperking gaat ook de Hyundai H300 hoge ogen gooien.

Wij zijn met recht trots op wat Hyundai tegenwoordig allemaal te bieden heeft. Er is
namelijk nog veel meer. Wat dacht u van de EK Editions van de Hyundai Tucson en de
Hyundai Santa Fe mét een volledig geïntegreerd navigatiesysteem en parkeersen-
soren?Een nieuwe reuzenstap voorwaarts

Automobielbedrijf Van der Vliet Goes b.v.

Klein Frankrijk 23 - 4461 ZN Goes - tel. 228751     www.autovdvliet.nl   Hyundai specialist

Hyundai i30

Wavin Nederland B.V.

www.wavin.nl

Uw leverancier van innovatieve

oplossingen voor kunststof 

leidingsystemen

Leveringsprogramma:
Wavin levert kunststof leidingsystemen met 
complete fittingprogramma’s voor de volgende 
toepassingsgebieden:

Drinkwaterdistributie
Gastransport en -distributie
Persriolering w.o. pompputten
Buitenriolering w.o. kunststof 
inspectieputten, kunststof kolken
Glasvezelversterkte kunststofleidingen
Binnenriolering
Sanitair en Verwarming
Regenwaterafvoer en dakgoten
Regenwatersystemen
Regenwaterinfiltratiesystemen
PE-afvoer
Elektro
Kabelbescherming
Industriële leidingen
Lijnafwateringsystemen
Drainage
IBA’s

Kunststof LeidingsystemenDé innovatieve oplossing voor

Wavin Nederland B.V. Postbus 5, 
7770 AA  HARDENBERG

Telefoon 0523-288165
Telefax   0523-288678

Internet www.wavin.nl
E-mail info@wavin.nl

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen

Vosmaerstraat 2  4461 HT  Goes, Postbus 118  4460 AC  Goes
Telefoon 0113-275800, Telefax 0113-275810

NIJSSE ASSURANTIËN BV

Korrel adv.09-10:Korrel adv.kompl.07/08  02-02-2010  12:15  Pagina 7

, www.nijsse.nl
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Naomi Vermue
Is de oudste 
in dit team. Is 
snel, sterk en 
beschikt over een 
hard schot. Kan 

centraal op het middenveld en 
achterin spelen. Gaat binnenkort 
haar eerste doelpunt scoren.

Rachelle van Burg
Dochter van de 
roemruchte doel-
man Jacco. Speelt 
achterin of op het 
middenveld. Is 
nog erg schuchter 

maar groeit met de week. Als zij 
de schroom van zich af werpt….

Danique Houtepen
Is nog E-pupil 
maar al wel 
topscoorder 
van de meiden. 
Heeft een goede 
baltechniek en 
een hard schot. 

Mist nog het overzicht om beter 
te kunnen samenspelen. Groei-
briljantje.

Lieke Korstanje
Staat onder de lat 
of in de verdedi-
ging. Gaat door 
roeien en ruiten. 
Kan zich helemaal 

vastbijten in haar tegenstander 
en staat verder bekend om haar 
lange solo’s langs de lijn!

Anna Marcusse
Onze Benjamin. 
Is nog E-pupil 
maar kan mak-
kelijk mee bij de 
D’s. Heeft een 

goede passeeractie maar mist 
nog een beetje snelheid. Een 
talentje waar we hoge verwach-
tingen van hebben.

Kim Polderdijk
Speelt in de 
verdediging of op 
het middenveld. 
Is nog erg stil en 
verlegen. Begint 

echter steeds meer duels te win-
nen. Wordt op termijn een goede 
voorstopper.

Lana Nagelhout
Laatste vrouw, 
is de Daphne 
Koster van Kloe-
tinge D1M. Loopt 
gaatjes dicht en 

stopt spitsen af. Gaat zich nu ook 
richten op het leiding geven aan 
de rest van de defensie.

Angie Rottier
Is de schrik van 
elke tegenstan-
der. Gebruikt 
haar kracht als 
stormram. Is be-

faamd vanwege haar rushes over 
het middenveld. Scoort regelma-
tig een prachtig doelpunt.

Meike Knijnenburg
Klein en beweeg-
lijk. Beschikt over 
een goede bal-
aanname en een 
rijk arsenaal aan 
kapbewegingen. 

Is nog wat te speels maar Meike 
komt er wel!

Finn Kasse 
Onze centrum-
spits. Heeft een 
neusje voor 
doelpunten. Staat 
vaak op de goede 

plek. Laat keepers bij een 1 tegen 
1 situatie steevast kansloos. Type 
Huntelaar.

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

 

Maart
2 Kevin Okkerse
6 Wessel Kodde
10 Lucas de Bruine 
16 Tijmen Schipper
19 Menno Smit
20 Lars van de Leur
23 Dook Roelandse
26 Ruben Elenbaas
28 Daan Zijlma
29 Teun van Remortel

Nat
Hij had zich aangemeld voor een 
cursus. De coördinator stuurde 
hem een mailtje om hem te 
herinneren aan de cursusavond. 
Dat hielp echter niet. Er werd 
geïnformeerd, waarom hij er niet 
was; hij had immers een mailtje 
gehad? Zijn antwoord: “Ik had de 
trap geschilderd en mijn compu-
ter staat boven! Dus.....”
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Regen
De Kerstvakantie was aardig nat; het regende vaak pijpenstelen. In de zalen van Sportpunt Zeeland, waar 
het 41e Sportpunt Zeeland Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi werd gehouden, regende het ook, maar dan 
doelpunten.

In de bijna 750 wedstrijden 
die werden gespeeld vielen er 
in totaal 2328 doelpunten. De 
meeste wedstrijden duurden 10 
of 12 minuten; de wedstrijden 
in de finalepoules duurden 23 
minuten. Enkele keren werden 
de dubbele cijfers gehaald. Het 
1000e doelpunt werd op vrijdag 
28 december gescoord door Jesse 
Boers van Bevelanders F2. Hij 
kreeg een bal.

Het toernooi is goed verlopen. 
Wel waren er enkele vervelende 
blessures, die door de aanwezige 
verzorgers werden behandeld. 
Een enkeling werd verwezen naar 
een arts. De publieke belangstel-
ling was groot; vooral in zaal 
4, waar de F- en minipupillen 
hun wedstrijden speelden, was 
het vaak erg druk. Veel spelers 
maakten er een sportief dagje 
van; na de wedstrijden gingen zij 
tegen een speciale prijs zwem-
men in het prachtige zwembad 
van Sportpunt Zeeland.

Sponsoren
De organisatiecommissie ont-
vangt een flinke subsidie van 
de Gemeente Goes, terwijl ook 
hoofdsponsor Sportpunt Zee-
land een stevige bijdrage levert. 
Verder was een aantal bedrijven 
in de gemeente Goes, in Kamper-
land en ’s-Gravenpolder bereid 
één of meer uren zaalhuur voor 
hun rekening te nemen.

Gemeente Goes
Bouman Kantoortotaal, Goes
Haringman Betonwaren, Goes
Van Westen Men’s Wear, Goes
Eeterij – Spelerij VierLinden, Goes
Bouwbedrijf Breas en Zn, Goes
Z.V.V. De Bevelanden, Goes
Faberij De Jonge Juweliers, Goes
Krijger Koerier Post, Kloetinge
De Volkswinkel, Goes
Bakkerij ‘De Gouden Korenaar’, Goes
Autodemontagebedrijf Otte, ’s-Heer Arendskerke
Fa. Schuit en Zn. Woninginrichting, Wolphaartsdijk
De Bruine Hypotheken en Pensioenen, Goes
Glashandel Melieste, Goes
Van Bruggen Adviesgroep Midden-Zeeland, Goes
The Read Shop, De Bussel, Goes
Vergo Sport, Vlissingen
Corstanje Assurantiën, ‘s-Heer Arendskerke
Meulenberg Woninginrichting, Kamperland
Rabobank Oosterschelde
Bowlland, bij de Zeelandhallen in Goes
Indoor Karting, Zeelandhallen Goes
Hoveniersbedrijf Sandee, Kamperland
Autofit, Goes
Bouwbedrijf Van de Linde, Kloetinge en Goes
Sponsorcommissie Apollo
Livingstone Tuin- en Sierbestrating, Goes 
Sponsorcommissie vv Goes
Meesters de Koeijer, Heinkenszand
Drukkerij Zeeland, Voorstad Goes
Bakkerij Van Opdorp, Goes
Wim Hazelaar, Goes
ITM ‘s Gravenpolder
Supermarkt Dirk van de Broek, Goes
Faasse en Fermont Makelaars. Goes 
C 1000 Clement, Kamperland
Installatiebedrijf Zuid (IBZ), Kamperland
Assurantiekantoor De Koning, Goes
McCain, Lewedorp

Prijzen voor de verloting zijn beschikbaar gesteld door:
Speciaalzaak Simon, Goes
De Flowershop, Goes
Het Bloemenpaleis, Goes
Intertoys, Goes
Bison International, Goes
Multivlaai, Goes

De Organisatiecommissie bedankt al 
deze sponsoren en hoopt ook voor het 
42e toernooi een beroep op hen te 
mogen doen.

Het toernooi werdt op zaterdag 
26 januari afgesloten met het 
Leiderstoernooi, waar alle vrij-
willigers van het toernooi, zoals 
de leiders, de klokkers en de 
scheidsrechters zelf een balletje 
konden trappen.

De Bruine Hypotheken en Pensioenen, Goes

Van Bruggen Adviesgroep Midden-Zeeland, Goes

Corstanje Assurantiën, ‘s-Heer Arendskerke
Meulenberg Woninginrichting, Kamperland

Bouwbedrijf Van de Linde, Kloetinge en Goes

Livingstone Tuin- en Sierbestrating, Goes 

Installatiebedrijf Zuid (IBZ), Kamperland

Prijzen voor de verloting zijn beschikbaar gesteld door:

Van Bruggen Adviesgroep Midden-Zeeland, Goes

Corstanje Assurantiën, ‘s-Heer Arendskerke
Meulenberg Woninginrichting, Kamperland

Bouwbedrijf Van de Linde, Kloetinge en Goes

Prijzen voor de verloting zijn beschikbaar gesteld door:

Hoofdsponsor van het toernooi

1
mede

sponsoren
zijn:



koeriers

pakketservice en
transporten/
kleine verhuizingen

Kloetinge 06-28981084
0113-227415

Als het nèt ie
ts

beter mag zijn
Bruiloften - partijen

personeelsfeesten - jubilea
verenigingspleisterplaats (café)
vergaderingen - zalencentrum

zakenlunches - diversen
salade-buffetten

minder valide aanpassingen
zalen met airco

ruime eigen parking
aan de rand van het centrum
zeer makkelijk bereikbaar.

Antwerpsestraatweg 267 • 4624 JH Bergen op Zoom

Telefoon 0164-233675 • Telefax 0164-248301



Autoruit stuk? Bel 0800 - 0828
24 uurs service

Gratis sterreparatie vanaf WA-extra

Rechtstreekse schadeafwikkeling met
alle verzekeraars en leasemaatschappijen

Maximale korting op uw Eigen Risico

Mobiliteitsservice

Autotaalglas Zeeland
Goes 0113 - 251700
Vlissingen 0118 - 441155

Autotaalglas. Zo doen wij het

AUTORUITHERSTELBEDRIJF

F A S H I O N  A N D  S H O E S

GOES - MIDDELBURG - VLISSINGEN - BERGEN OP ZOOM - TERNEUZEN - HULST
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A-junioren

1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 5
3. Apollo 3
4. Apollo 1
5. Kloetinge 2
6. Wolfaartsdijk 1
7. Kloetinge 4
8. SSV 2
9. SSV 1
10. Kloetinge 3
11 Kloetinge 6
12 Apollo 2

Meisjes A/B

1. Goes 3
2. Wolfaartsdijk 1
3. SSV 1
4. Wolfaartsdijk 2
5. Goes 1
6. Goes 2

B-junioren

1. SSV 2
2. Kloetinge 1
3. Arendskerke 2
4. Kloetinge 7
5. SSV 3
6. Apollo 2
7. SSV 1
8. Arendskerke 1
9 Kloetinge 2
10. Bevelanders 1
11 SSV 4
12. Kloetinge 5
13. Apollo 1
14. Kloetinge 3
15. Robur 1
16. Kloetinge 4
17. Robur 2
18. Kloetinge 6

D-pupillen

1. Kloetinge 2
2. Bevelanders 2
3. Kloetinge 1
4. Goes 2
5.  Robur 2
6. Aollo 4
7. Bevelanders 1
8. Goes 1
9. Apollo 2
10. Kloetinge 7
11. Kloetinge 8
12. Kloetinge 13
13. SSV 1
14. Arendskerke 1
15. Robur 1
16. Kloetinge 12
17. SSV 2
18. Kloetinge 9
19. Kloetinge 4
20. Kloetinge 3
21. Apollo 3
22. Arendskerke 2
23. Arendskerke 3
24. Kloetinge 14
25. Apollo 1
26. Kloetinge 6
27. Kloetinge 5
28. Wolfaartsdijk 2
29. SSV 3
30. Goes 4
31. Kloetinge 10
32. SSV 4
33. Wolfaartsdijk 1
34. Goes 3
35. Kloetinge 11

C-Junioren

1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 2
3. Kloetinge 7
4. SSV 1
5. Bevelanders 2
6. Kloetine 6
7. Arendskerke 1
8. Kloetinge 8
9. Kloetinge 4
10. Bevelanders 1
11. Kloetinge 3
12 Goes 1
13 Apollo 2
14. Apollo 1
15. Wolfaartsdijk 1
16. Goes 2
17. SSV 3
18. Arendskerke 2
19. SSV 4
20. SSV 2
21. Kloetinge 5
22. Kloetinge 10
23. Wolfaartsdijk 2
24. Kloetinge 9

Meisjes C/D

1. Bevelanders 1
2. SSV 1
3. Kloetinge 1
4. Bevelanders 2
5. Kloetinge 2

E-pupillen

Poule 1
1. Kloetinge 1
2. Goes 1
3. Kloetinge 4
4. Arendskerke 1
5. Kloetinge 3
6. Bevelanders 1

Poule 2
1. Kloetinge 2
2. Goes 2
3. Arendskerke 2
4. Wolfaartsdijk 1
5. SSV 1

Poule 3
1. Goes 3
2. SSV 2
3.  Kloetinge 5
4. Kloetinge 6
5. Apollo 1

Poule 4
1. Arendskerke 1
2. Kloetinge 7
3. Bevelanders 2
4. Kloetinge 8
5. Bevelanders 3

Poule 5
1. SSV 4
2. Kloetinge 9
3. Wolfaartsdijk 2
4. SSV 3
5. Apollo 2

F-Pupillen

Poule 1
1. Kloetinge 1
2. Bevelanders 1
3. Kloetinge 2
4. Apollo 1
5. Kloetinge 3
6. Kloetinge 4

Poule 2
1. Wolfaartsdijk 1
2. Goes 1
3. Kloetinge 6
4. Arendskerke 1
5. Kloetinge 5

Poule 3
1. Bevelanders 2
2. Bevelanders 3
3. Kloetinge 8
4. Kloetinge 7
5. Apollo 2

Poule 4
1. SSV 1
2. Kloetinge 9
3. Goes 2
4. Wolfaartsdijk 2
5. Arendskerke 2

Mini-puillen

Poule 1
1. Goes 1
2. Apollo 1
3. Bevelanders 2
4. Arendskerke 1
5. Goes 2

Poule 2
1. Kloetinge 2
2. Kloetinge 1
3. Kloeginge 3
4. SSV 1
5. Arendskerke 2
6. Kloetinge 4

Verdere inlichtingen:
Adri de Bruine Bram Bouwense Antoine van Goethem

(voorzitter organisatiecommissie) (lid organisatiecommissie) (secretaris organisatiecommissie)

Tel. 0113-228388 Tel. 0113-220198 Tel. 0113-250839

e-mail: abdebruine@zeelandnet.nl e-mail: bbouwense@zeelandnet.nl e-mail: vgoethema@zeelandnet.nl

Eindstanden:
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Voetbal-
vrouwen 

Wie is toch die vrouw die zo 
vaak achter de bar te vinden is? 
Haar man kennen we als dj en de 
bekende stem van de omroeper 
bij het eerste. We voelen

Maaike Sturm aan de tand. 

Door Marieke Esser
en Lineke Minderhoud

“De 3 mannen waren op het voetbalveld te vinden 
en ik zat dan alleen thuis”

1. Vertel eens wat over jezelf….
Ik ben geboren in 1962 in Wilhel-
minadorp en heb daar mijn jeugd 
met veel plezier doorgebracht. 
Na de middelbare school ben 
ik de opleiding voor ziekenver-
zorgende gaan volgen in Laren 
(Noord-Holland), want ik wilde 
wel eens buiten Zeeland kijken. 
Na mijn opleiding toch weer 
terug naar Goes want daar woon-
den mijn familie en vrienden. 
Ik ben nu voor 16 uur per week 
werkzaam in Ter Weel in Goes. Ik 
woon, zoals jullie waarschijnlijk 
wel weten, in Kloetinge met mijn 
man Wim en mijn zonen Jasper 
en Rick

2. Hoe heb je Wim ontmoet?
Wim heb ik in 1984 via vrienden 
leren kennen. Na een avondje 
stappen in Goes zijn we aan el-
kaar blijven plakken. Eerst enige 
tijd samengewoond in Goes en in 
1987 zijn we getrouwd. We zijn 
vaak verhuisd, eerst van Goes 
naar ‘s-Gravenpolder, toen terug 
naar Kloetinge. Daarna weer een 
paar jaar in Goes gewoond en nu 
in ons huis in de Lewestraat en 
daar gaan we nooit meer weg als 

het aan mij ligt! Vorig jaar waren 
we alweer 25 jaar getrouwd en 
nog steeds gelukkig samen. We 
hebben 2 hele lieve zonen die 
ons leven compleet maken.

3. Wim is dj/omroeper bij Kloe-
tinge. Besteedt hij hier veel 
aandacht aan?
Wim is veel met muziek bezig; 
samen met Jasper hebben ze 
een uit de hand gelopen hobby. 
Heel leuk om te zien dat vader en 
zoon dezelfde interesse hebben. 
Ze mogen vaak muziek verzorgen 
op bruiloften en andere feesten. 
Ook bij de voetbalvereniging 
zijn het een beetje de huis DJ’s 
geworden. Samen maken ze ieder 
seizoen nieuwe warming-up 
muziek en een nieuwe tune voor 
de doelpunten en de gelijkmaker. 
Dat is vooral Jasper zijn liefheb-
berij. 

4. Je bent zelf actief in de kan-
tine bij vv Kloetinge, hoe ben je 
daar bij gekomen? 
Toen hij 5 jaar oud was is Jasper 
gestart met voetballen bij de 
ministars en Wim was toen zijn 
trainer. Voor die tijd was ik nog 

nooit op een voetbalveld ge-
weest. Zelf heb ik heel vroeger 
nog korfbal gespeeld, maar ik 
was niet fanatiek genoeg, stond 
meer te kletsen, dus daar ben ik 
mee gestopt. Door het voetballen 
van Jasper was ik regelmatig op 
het voetbalveld te vinden. Nadat 
ook Rick enkele jaren later ging 
voetballen kwam ik vaak bij de 
club. Als op zaterdag het eerste 
elftal een thuiswedstrijd had 
dan waren de 3 mannen op het 
voetbalveld te vinden en ik zat 
dan alleen thuis. Toen kwam Jaap 
Huissen, hij was toen coördina-
tor, aan me vragen of ik niet af 
en toe in de kantine wilde hel-
pen. Van Jo Blomaard heb ik de 
kneepjes van het schoonmaken 
geleerd en van andere vrijwilli-
gers leerde ik een biertje tappen 
enz. Ik denk dat ik ongeveer 
12 jaar vrijwilligerswerk in de 
kantine doe. Het komt niet altijd 
goed uit met mijn onregelmatige 
diensten dus ik ben er zeker niet 
elke week. 

5. Kom je al lang op Kloetinge en 
wat vind je van de club?
Ik kom nu ongeveer 15 jaar bij vv 
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Kloetinge en ik vind het een hele 
gezellige club. Iedereen kent el-
kaar en gaat leuk met elkaar om.

6. Wat vind je van het voetbal-
spel?
Om het voetbalspel zelf geef 
ik niet zo veel. Ik ben weinig 
bekend met de spelregels. Ik 
vind het wel leuk om naar Jasper 
of Rick te gaan kijken als ik kan. 
Maar ook dan sta ik meer te klet-
sen dan te kijken. Ik vind het erg 
belangrijk om plezier te hebben 
in het spel. Als je dan ook nog 
wint is dat mooi meegenomen, 
dat is mijn instelling.

7. Wim uit de kantine is… Of mis-
schien beter gevraagd Maaike uit 
de kantine is…..? 
Als ik vrijwilliger ben dan ben 
ik moe want het is hard werken 

achter de bar. Iedereen wil zo 
snel mogelijk geholpen worden 
en er moet worden opgeruimd, 
bijgevuld en schoongemaakt.
Als ik vrij ben gaan we graag op 
zaterdagmiddag na de wedstrijd 
een biertje drinken in de kantine. 
De sfeer is altijd goed en gezel-
lig. Vaak maken we het niet te 
laat zodat we de zaterdagavond 
lekker thuis of met vrienden door 
kunnen brengen

8. Wat zijn je eigen hobby’s?
Mijn hobby’s zijn winkelen, wan-
delen, zumba, gezellig met vrien-
den en vriendinnen afspreken, 
lekker uitwaaien op het strand 
of een goed glas wijn drinken. 
Ik houd erg van gezelligheid. Ik 
ga ook graag een weekendje weg 
met mijn gezin

9. Een zaterdagmiddag winkelen 
of een zaterdagmiddag op het 
Wesselopark in Kloetinge ?
Dat is een moeilijke keus maar 
ik denk dat mijn voorkeur is om 
gezellig met vriendinnen te gaan 
shoppen. Niet alleen hoor, daar 
vind ik niks aan!

10. Wat is de tweede paal bij 
voetbal?
Tweede paal is volgens mij als je 
rechts voor het doel staat dan is 
de paal die het dichtst bij de spe-
ler is de eerste paal en die het 
verst weg van de speler is, is dan 
de tweede paal. Als je via links 
aankomt is dat andersom. Beter 
kan ik het niet uitleggen. Maar 
ik snap het beter dan buitenspel 
want dat kan ik echt niet uitleg-
gen.
11. Wil je nog iets kwijt?

Wim en Maaike Sturm onder de Spaanse zon
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Volgens mij heb ik al veel over 
mezelf verteld. Ik hoop nog lang 
vrijwilligerswerk te mogen doen 
en nog lang bij de club betrokken 
te blijven. Als laatste nog een 
kleine oproep: We kunnen nog 
veel meer vrijwilligers gebruiken 
voor hulp in de kantine!

12.  Welke vraag zou jij aan de 
volgende voetbalvrouw willen 
stellen?
Sex en/of drank voor de wed-
strijd?
Dit naar aanleiding van het 
verhaal van Mark Schuit. Hij ging 
de nacht voor de wedstrijd Hoek 
– Kloetinge lekker alleen thuis 
slapen en maakte de winnende 
goal!

Feest in de kantine
Op zaterdag 16 februari, na de wedstrijd Kloetinge 1 - ASWH 1,
organiseert de Evenementencommissie weer een feestje!
Dit keer een Karaoke en Party (snacks) feestje...
Direct na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter zal de aftrap 
in de kantine worden gegeven voor dit gezellige feestje! 

De Evenementencommissie

16-02

Ledenmutaties

Vervallen

Gert-Jan de Groene
Jeffrey Jansens
Ezra Moerman
John Schot
Mark Witte
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ALLE VOORKOMENDE TAXIRITTEN
TROUWRIJDEN (old timers)
ROUWRIJDEN
ZIEKENFONDSVERVOER
BUSVERVOER    ROLSTOELTAXI

TAXICENTRALE

233333   GOES (0113)

bgg. 213000

T

speelGOED:
Vissertoys.nl!

De online speelgoedwinkel • Tel: 0113 - 216557De online speelgoedwinkel



Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

M. Nijhofflaan 36      4481 DK  Kloetinge        Tel. 0113 214907

Goes  Tel. (0113) 220800  www.baaijensdeschilder.nl

Auto de Laat BV
Erkend Opel Reparateur
Nijverheidsstraat 30
4458 AV  ‘s-Heer Arendskerke
Tel.: 0113-56 18 71
info@autodelaat.nl

Auto de Laat BV
Mortiereboulevard 1
4337 RD  Middelburg
Tel.: 0118-60 66 46
info@autodelaat.nl

Kijk op onze site voor een impressie van ons bedrijf        

www.autodelaat.nl

Omdat het u om 
het resultaat gaat.
Maar ook om de 
manier waarop. 

• incasso
• gerechtelijke procedures
• executie
• juridisch advies
• billing

---- ---- ---- ----

T 0113-246333
www.agintimmermans.nl

Goes      Bergen op Zoom     Tilburg     Zevenbergen

Marco Rave,  gerechtsdeurwaarder
06-53372359

 Goes Bergen op Zoom Tilburg Zevenbergen Rotterdam
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DE COLUMN
VAN KEES

Vroeg
De eerste week van december stond ik op een reserve hoofdklasser. 
Op een schandalig vroeg uur moest ik mij in het midden van Noord-
Brabant melden. Daarom hoopte ik de hele week op een andere aan-
stelling maar toen die op vrijdagmorgen nog niet binnen was had ik de 
moed al laten zakken. Gelukkig ging rond het middaguur de telefoon 
en mocht ik toch gewoon om half drie naar een standaard derde klas-
ser.

Dit was weliswaar ook in midden 
Brabant maar het aanvangsuur 
was veel prettiger. Het was 
echter behoorlijk slecht weer 
dat weekend en daarom hield ik 
mijn hart vast. Om negen uur op 
zondagmorgen al gebeld naar 
de thuisvereniging en daar werd 
mij duidelijk gemaakt dat ze uit 
zouden wijken naar kunstgras. 
Dus ging het door! 

Kunstgras
Gelukkig was het een prima 
kunstgrasveld zo bleek tijdens 
mijn warming-up. Vanaf het 
beginsignaal was de thuisclub 
beter maar de bezoekers waren 
bij uitvallen levensgevaarlijk. Bij 
één van die uitvallen had ik de 
blooper van de week. Schijnbaar 
was het overduidelijk buitenspel 
en mijn assistent vlagde ook 
gewoon maar ik zag het niet en 
bleef de bal volgen. De spits 
van de bezoekers snelde in zijn 
eentje op het doel af met twee 
verdedigers in de achtervolging. 
Omdat er van diverse kanten 
geschreeuwd werd dat er ge-
vlagd werd keek ik naar de zijlijn 
waar inderdaad de assistent 
met zijn vlag naar boven stond. 
Maar op hetzelfde moment werd 
schijnbaar de doorgebroken 
spits neergehaald. Toen ik dan 
ook floot voor buitenspel was de 
verwarring groot. De bezoekers 
waren het er overigens direct 

mee eens dat het buitenspel 
was maar ze wilden een rode 
kaart voor de verdediger. Ik kon 
daar echter niets mee want ik 
had niets gezien. Ik verwachtte 
natuurlijk een berg lawaai van de 
trainer van de bezoekers maar hij 
bleef relatief rustig. Wel vroeg 
hij me om opheldering. Ik heb 
hem eerlijk verteld dat ik niets 
had gezien en zowaar accep-
teerde hij dat. Even later kwam 
de thuisclub volledig verdiend 
op voorsprong en die stand stond 
bij rust nog op het bord. Na de 
rust kregen we een totaal andere 
wedstrijd en waren de bezoekers 
heer en meester. Ze scoorden 
liefst drie keer. Gelukkig kon ik 
het bij twee gele kaarten hou-
den.

Zwart
Helaas bleek achteraf dat dit één 
van de zwartste weekenden uit 
het amateurvoetbal was geweest 
en lag het voetbal de week erna 
stil.........
Volledig terecht natuurlijk maar 
waar ik mij weer wel aan stoor is 
het feit dat allerlei mensen een 
mening hebben terwijl ze zelf 
ook gewoon boter op hun hoofd 
hebben. Toen ik zelf nog voetbal-
de was ik een vervelend ventje 
(ben ik waarschijnlijk nog) voor 
scheidsrechters en dan ga ik nu 
niet zeggen dat ik dat niet was. 
Als ik dan in de krant lees over 

een scheidsrechter die voorstelt 
om twee weken te staken terwijl 
hij twee seizoenen terug in de 
functie van trainer nog volle-
dig tegen mij uit zijn dak ging 
langs de lijn dan komt dat niet 
geloofwaardig over. Bovendien 
bemoeit iedereen zich plotseling 
met dit verschrikkelijke incident 
terwijl het zeker niet alleen met 
voetbal te maken heeft. Dit is 
een heel ernstig maatschappelijk 
probleem en dat lossen we niet 
alleen op het voetbalveld op! Ik 
hoor nu dat een minister achter 
de scheidsrechters staat. Ik fluit 
zeventien jaar en ik heb in die 
jaren grotendeels mijn eigen 
plan moeten trekken. Vreemd dat 
plotseling iedereen zich zorgen 
om ons maakt. Ik las in een 
andere column dat we gewoon 
eens normaal moeten gaan doen 
en daar sluit ik mij volledig bij 
aan. Als we vanaf nu in heel de 
samenleving eens normaal zou-
den gaan doen zou de wereld er 
naar mijn mening een stuk beter 
uitzien. 

Rest mij nog u een voorspoedig 
2013 toe te wensen. Laat het een 
heel mooi jaar worden voor alle 
mensen in onze samenleving. Of 
er in januari een column is hangt 
af van de Maya’s en het weer...... 

Kees 
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Joost Folmer 
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenbergh 23 05 37

SENIOREN
2e  T Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Peter Blomaard 31 25 62
  Richard de Jonge 06 52 07 53 98
3e T Huib Quinten 06 50 64 75 66
  Hans de Bruine 21 39 33
 L Ruud Godeschalk 21 20 93
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L  Jurgen van Cutsem 06 5 1 57 59 23
  Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
  Nico van Buren 22 92 17
5e  T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
  Laurens Oele 06 51  07 27 77
6e L Mark Lubbers 06 30 40 76 42
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, A3, C4, C5 Wim Steenbergen 22 18 35
B1, B2, B3,  Jan Zandee 21 19 99
C1, C2, C3 
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Philip van Gurp 31 65 00

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 06 21 66 00 71  
 L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
A2 T John Hofs 06 38 74 37 39
A3 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Rogier Veenstra 06 24 69 68 25
 T/L Arsenio van Aerde 06 28 15 69 31
 L Thijs van der Knaap 06 10 34 72 00
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
B2 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mart-Jan Goud 06 15 03 61 01
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46
 L Erik Willemse  06 25 38 01 09
B3 T Mohammed El Mecanqui 06 33 62 80 32
 L Theo Schepens 25 13 22
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85  
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Kai Walraven 06 83 25 87 17
 T Serge Ouinten 21 27 77
 T Gerard Murre 21 19 33
 T Karel Voorbach 25 10 67
C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Marijn Corstanje 56 71 70

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

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 73 06 58
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Carlos de Jonge 58 21 70
D3 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel
D4 T Danny Hijdra 38 39 30
D5 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 22 29 92
 L Harry van Waveren 06 14 43 53 25
D6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
D7 T Rien Menheere 23 16 85
MD1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
  Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E2 T Evert de Gijsel 21 96 29
 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
E3 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Eric Houtepen 21 37 39
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45
E6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37
 T Eric Hoondert 25 10 92
E7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38
E8 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
E9 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48
F1 T Jan Bouman 06 13 17 40 35
 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
F2 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Cor van Gogh 25 14 33
F3 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
 T Remco van der Kuijl 06 23 93 59 08
F4 T Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F5 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 21 52 45
F6 T Jeffrey van de Velde 22 99 99
 T Abko Nijsse 27 58 40
F7 T Wijnant Snoek 21 86 93
 T Sander van Rooijen 23 30 42
F8 T Kornelis Kamerling 06 53 54 71 20
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Peter Bot 06 20 43 82 41
F9 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

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

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

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

OVERIGE NAMEN

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo



Samen sta je sterker.

Het idee is dat we elkaar nodig
hebben om verder te komen.
Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank heilig in de kracht van het collectief. Samen bereik 
je immers meer dan alleen. U kunt dan ook op meerdere manieren gebruik maken van onze 
kennis en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers startende ondernemers. En 
helpen jongeren elkaar met financiën. Verder komen door samen te werken. Dat is het idee.

Kijk voor meer info op www.rabobank.nl/idee
of bel Rabobank Oosterschelde,
telefoonnummer (0113) 24 84 00

Rabobank. Een bank met ideeën. 
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 Voorstad 41 - 4461 KL Goes
T 0113 216963
F 0113 250201
E info@drukkerijzeeland.com
I www.drukkerijzeeland.com

ieder z’n vak

drukwerkwij maken mooi
ook digitaal




