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 Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77 
Vice voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 33 04 74
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 60 38 67
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 26 4481 CP Kloetinge 21 66 58
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32
 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Toernooien en Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
ondersteuning gijsel15@zonnet.nl

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

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinator Arjan van Schaik Brahmslaan 3 4462 JR Goes 25 00 57
A, B en C junioren avsld@zeelandnet.nl 
Coördinator Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
B1, B2, B3, C1, C2, C3 janzandee@zeelandnet.nl
Coördinator Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
D-pupillen jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Coördinator Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
E-pupillen info@verzekershop.nl
Coördinator Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
F-pupillen en ministars gfc@rdh.nl
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 06 14 28 48 56
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 57 37 41
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 38 39 30
 sportkleding@zeelandnet.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Van de redactie

Onder de douche
 
Niemand binnen vv Kloetinge hoef ik uit te leggen hoe belangrijk 
vrijwilligers zijn voor een vereniging. Het succes van de club is niet 
alleen een prestatie van de spelers binnen het veld. Ook de inzet van 
vrijwilligers die deze prestatie mogelijk maken mogen we nooit en te 
nimmer onderwaarderen.

I N H O U D

Als vrijwilliger steek je niet 
alleen veel tijd, energie en 
inzet in je clubje, ook krijg je er 
regelmatig wat voor terug. Zo is 
een bakje koffie in de rust nooit 
te veel en ook na afloop van de 
wedstrijd van Kloetinge 1 doen 
ze in de radiokamer niet moeilijk 
over een biertje.
Eind vorig jaar echter heb ik op 
een geheel andere wijze mogen 
ervaren wat een vereniging terug 
doet voor zijn vrijwilliger als de 
‘nood’ even hoog is. Na bijna 12 
jaar intensief gebruik was onze 
badkamer toe aan een flinke 
opknapbeurt. Met hulp van vrien-
den en deskundige adviezen van 
zoon Rick werd de badkamer 
gestript en opnieuw opgebouwd.

Tijdens deze periode van verbou-
wen is douchen niet mogelijk dus 
werd naar alternatieven gezocht. 
Ik heb de mogelijkheid op mijn 
werkplek te douchen waarvan ik 
ook gebruik heb gemaakt, maar 
tijdens mijn vrije dagen wordt 
het even anders. De schoonmaak-
ploeg van de kleedkamers bood 
mij -na het horen van mijn dou-
cheprobleem- spontaan aan om 
bij hen te komen badderen. En zo 

gebeurde het dat ik ‘s morgens 
voor 9 uur op de fiets richting 
‘Wesselopark’ reed en dankbaar 
gebruik maakte van de douche in 
een kleedkamer zodat ik de dag 
fris kon beginnen. Na afloop nog 
even een praatje met de schoon-
makers en dan snel naar huis. 
Op weg naar de uitgang riepen 
de mannen of ‘moeders’ ook nog 
kwam, maar die had binnen haar 
eigen netwerk een oplossing ge-
vonden. Mannen, hartelijk dank 
voor jullie hulp.

Wim Sturm 

p.s. De badkamer is prachtig 
geworden.

 Sluitingsdatu
m
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Als een donderslag bij heldere hemel.

Zo komt op maandag 27 januari het bericht dat André is overleden.

De eerste reactie is ongeloof. Het kan niet waar zijn! Afgelopen zaterdag was 

hij nog druk bezig op het Wesselopark. Het lijkt een nachtmerrie, maar het 

blijkt realiteit. André is overleden aan een hartinfarct. Hij kreeg meteen des-

kundige hulp, maar het was alles tevergeefs. 

Het is een geweldige klap. André, nog maar 66 jaar oud, is er niet meer. Het is 

onvoorstelbaar. De klap komt hard aan, bij ons, leden van vv Kloetinge. Hoe-

veel erger zal dat zijn voor Rina, Ditty, Paul en Esmée.

André was al vanaf 2008 vrijwilliger bij onze vereniging. Hij begon met het 

beheer van de kleding, dat was nog in het oude kleedgebouw. Hij kon daar 

beschikken over de ruimte naast de commissiekamer. 

IN MEMORIAM

A n d r é  L o c k e f e i r
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Hoewel die ruimte daar eigenlijk niet geschikt voor was, lag alle reservekle-

ding er netjes op stapeltjes. In het nieuwe gebouw kreeg hij wel de nodige 

ruimte en hij was daar trots op.

Later verkocht hij sportkleding voor de club en als een sponsor een team van 

een nieuwe outfit wilde voorzien, regelde hij dat in samenwerking met Erik 

Huissoon.  Verder bewaarde hij de in de kleedlokalen achtergelaten kleding 

en kon die bij hem worden opgehaald.

Op zaterdag was hij te vinden in de commissiekamer boven in het kleedge-

bouw. Hij regelde daar samen met Antoine, Willem en Ton de gang van zaken. 

Zo hielp hij vaak leiders bij het invullen van het Digitale Wedstrijdformulier 

op de computer. Bij door de weekse wedstrijden verving hij vaak Antoine. 

Onlangs nog benoemde het bestuur hem tot 2e wedstrijdsecretaris. 

Aan dat alles in abrupt een einde gekomen.

André kon behoorlijk direct zijn en hij stak zijn mening niet onder stoelen of 

banken, maar daarmee was hij wel duidelijk. 

Velen binnen de vereniging hebben met hem te maken gehad en hebben zijn 

werk gewaardeerd. Dat bleek duidelijk bij de aangrijpende afscheidsbijeen-

komst in het crematorium in Middelburg die werd bijgewoond door een groot 

aantal leden, waaronder opvallend veel (jeugd)leiders. Dat maken de woor-

den van Rina ook duidelijk: “André zou het geweldig gevonden hebben, dat 

zovelen van de club voor hem gekomen zijn!”

Hij was een vrijwilliger, die de taken die hij op zich genomen had ook uit-

voerde; je kon op hem rekenen. We zullen hem missen op het Wesselopark.

Maar zijn gezin zal hem nog veel meer missen.

We wensen hen heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.

Adri de Bruine
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Van de Voorzitter
In Op de Korrel van december j.l. sprak ik de hoop uit dat ik veel van onze leden zou 
ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie. Dat is wat anders gelopen. Door een ernstige 
ziekte van onze schoondochter waren wij met de Kerstdagen en oud-en nieuwjaar 
in Houston (Texas). Ik heb dus nogal wat activiteiten gemist. De nieuwjaarsreceptie 
was, zo heb ik begrepen, gezellig, terwijl de wandel- en mountainbiketocht een 
groot succes was. Gelukkig gaat het met onze schoondochter weer de goede kant 
op. Voor al het meeleven en de belangstelling die ik heb ondervonden mijn harte-
lijke dank.

Voor 2014 gaan we de draad 
weer oppakken. Er is nog genoeg 
te doen.
Op het moment dat ik dit schrijf 
is de wedstrijd tegen FC ‘s-
Gravenzande achter de rug. Toch 
wel een lekker gevoel als je weer 
eens wint na een aantal wed-
strijden die we soms op een wat 
ongelukkige manier verloren of 
gelijk speelden.

Ik heb jullie reeds eerder meege-
deeld dat we met een DB (Dage-
blijk Bestuur) werken. Dat gaat 
goed; het is nog wel een beetje 
wennen maar het gaat steeds be-
ter. De bedoeling is dat het DB. 
ook de voorstellen uitwerkt die 
naar het AB gaan. Zo zijn we nu 
een inventarisatie aan het maken 
van de loterijen die we hebben. 
We willen weten hoe het gaat en 
waar verbetering c.q. verande-
ring gewenst is.

De voorbereiding voor volgend 
seizoen is ook al begonnen. Hoe 
zit het met trainers, assistent-
trainers, en leiders; kortom hoe 
zit het met de staf van de ver-
schillende elftallen. Dat is ieder 
jaar weer een hele klus.
Leuk om te zien dat junioren van 
onze vereniging wedstrijden 
fluiten van pupillenteams. Ik 
heb daar werkelijk bewondering 
voor; je moet het toch maar 
doen. Op zaterdagmorgen ben ik 
veelal op het Wesselopark. Als je 
dan de jongens en meiden ziet; 
hoe zij hun sport beoefenen dan 
denk ik altijd: ‘Daar doen we het 
voor!’

Een lekker gevoel, om weer eens te winnen (Kloetinge - FC ‘s-Gravenzande 2-0)

Nadat ik bovenstaand stukje geschreven had kreeg ik op maan-
dagmiddag een telefoontje van Antoine dat André Lockefeir 
plotseling was overleden. De zaterdag er voor hadden André en 
ik nog met elkaar staan praten en nu dit. Dat zijn van die tele-
foontjes waarvan je hoopt dat je droomt en dat het niet waar is. 
Maar het is wel waar. Ongelooflijk en zo onwerkelijk allemaal.
André was sinds enige tijd vrijwilliger op het wedstrijdsecre-
tariaat nadat hij voorheen de kleding had gedaan. Hij deed dat 
graag. Ook voor verloren kleding enz. kon je bij hem terecht. 
Plotseling en in één klap is dit allemaal afgelopen.
Vrijdag 31 januari vond de crematie plaats in Middelburg.
Ook op deze plaats wensen we namens de hele vereniging zijn 
vrouw Rina, hun dochter, schoonzoon, kleindochter en verdere 
familie heel veel sterkte toe.

Rinus Dieleman
voorzitter

FO
TO

 A
RI

E 
VA

N
 B

O
CH

O
VE



6 | OP DE KORREL - februari 2014

Wie het Wesselopark van vv Kloetinge binnenkomt, loopt recht tegen een kleurig bord aan met de gedrags-
regels van de vereniging. Waarom hebben we die eigenlijk?
En wat gebeurt er verder bij de vereniging? En heeft het zin of is het een hype die straks iedereen weer 
vergeten is?
Een paar regels in dit stukje hierover, want er wordt al teveel onzin over gezegd en aan papieren tijgers 
hebben we niets. 

Eind december stonden de 
kranten er vol van. Een jaar na 
de gewelddadige dood van een 
grensrechter in Almere was er 
niets verbeterd op de voetbalvel-
den. En de conclusie was direct 
dat de acties van de KNVB voor 
meer respect niets opleverden. 
Veel te kort door de bocht, na-
tuurlijk, deze conclusie. Iedereen 
die wel eens te maken heeft ge-
had met het veranderen of beïn-
vloeden van gedrag, die weet dat 
dit een kwestie is van herhaling 
en lange adem. Een jaar is kort, 
zeker als de eerste helft van het 
jaar is gebruikt om de zaken op 
een rijtje te zetten. 

VV Kloetinge heeft bewust 
gekozen voor een langdurige en 
stapsgewijze aanpak. De ko-
mende jaren willen we blijvend 
aandacht vragen voor voetbal 
en respect = samenspel. De 
gedragsregels van de vereniging 
spelen daarin een belangrijke 
rol.
Die gedragsregels hebben we 
opgesteld, zodat we met elkaar 
weten hoe we het als leden van 
deze vereniging willen hebben 
op het Wesselopark. Hoe ga je 
met elkaar om? Waar mogen we 
elkaar op aanspreken? Wanneer 
ga je eigenlijk over de schreef? 
Daar moest duidelijkheid over 
komen en die is er inmiddels. 

1. Behandel elkaar met respect; 
ieder mens maakt fouten, ook 
de scheidsrechter.

2. Blijf als supporter altijd ach-
ter de omheining. 

3. Laat de coach zijn /haar werk 
doen.

4. Geef positieve aanmoedi-
gingen en houdt negatieve 
emoties onder controle.

5. Maak niks kapot en laat de 
kleedkamers, velden en kan-
tine netjes achter.

Er is bewust gekozen voor 5 
gedragsregels en niet voor 50, 
zoals ik bij een andere vereni-
ging ben tegengekomen. We ver-
wachten met 5 bondige gedrags-
regels meer effect te hebben en 
willen deze regelmatig onder de 
aandacht brengen
Bij de nieuwsjaarsreceptie 
riep Dirk Veldhof, namens het 
bestuur, iedereen op werk te 
maken van de gedragsregels en 
elkaar, maar ook gasten, aan te 
spreken op negatief gedrag. Er 

is bij Kloetinge geen reden voor 
een heksenjacht of gemillimeter, 
maar excessen moeten voorko-
men worden. Daar kan elk lid bij 
helpen.

Hiernaast kijken we vooral naar 
praktische zaken. 
- Spelregelkennis kan een hoop 

ongenoegen op het veld voor-
komen. Er zijn genoeg moge-
lijkheden om deze kennis op 
een leuke wijze bij de spelers 
te vergroten.

- De arbitrage heeft in de vereni-
ging al enkele jaren de aan-
dacht.

In het vorige nummer stond een 
rapportage over de inzet van 
jongeren als scheidsrechter bij 
de jongste voetballertjes. Soms 
moeilijker dan gedacht, vooral 
als er overenthousiaste ouders 
aan de kant staan.
Ook naar de inrichting van het 
terrein en gebouwen wordt 
gekeken. Zijn er nog dingen die 
we kunnen doen om alles heel en 
netjes te houden. 

Kortom bij vv Kloetinge gaan we 
gewoon door met het bevorderen 
van respect op en rond het veld. 
En als we er dan in slagen om bij 
een groeiende vereniging een da-
lend aantal incidenten te krijgen, 
dan hebben we het met elkaar 
goed gedaan.

Harry van Waveren

 

 
 

 

 

Het bord bij de ingang

VOETBAL EN RESPECT:
gewoon doorgaan!
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24 mei
Dick Bunttoernooi D en C

13 - 15 juni
Zomerkamp E-pupillen

E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2013-2014 17 mei

Dick Bunttoernooi E, F en mini’s

7 juni
Seizoensafsluiting

16 maart
Bezoek NAC - Ajax

30 mei
ING bedrijventoernooi

14 - 15 juni
Zomerkamp F- en Mini-pupillen

Bij afgelastingen op zaterdag is de 
kantine gewoon open vanaf 14.00 
uur voor een gezellig samenzijn.

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j

Zonder respect geen voetbal

Het blijft een terugkerend item. Vlak voor de Kerst een vechtpartij tussen ouders bij 
een toernooi van F-pupillen in Zuid-Limburg!!
Laatst een gestaakte wedstrijd in West 2 tussen Quin-
tus en Harga Sport, waarbij drie partijen aangifte 
gedaan hebben bij de politie.

Ook in België kan het raak zijn. Bij een wedstrijd in 
1e provinciale tussen KV Zelzate en Petegem werd de 
scheidsrechter bestookt met bierflessen en muntstuk-
ken. Wedstrijd gestaakt in de 94e minuut!
Je hoeft echt niet lang te zoeken om allerlei incidenten 
te vinden, maar we blijven hopen dat het gezonde ver-
stand gaat zegevieren.

JvdW

Het blijft een terugkerend item. Vlak voor de Kerst een vechtpartij tussen ouders bij 

Je hoeft echt niet lang te zoeken om allerlei incidenten 

Het incident bij KV Zelzate
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Bult
De contouren van de oude stad 
Goes zijn op een aantal plaatsen 
nog goed te volgen, ondanks het 
feit, dat verschillende stukken 
van de oude verdedigingswer-
ken inmiddels zijn afgegraven 
en daarmee verdwenen. Maar 
een stukje Westwal bestaat nog 
evenals een groot stuk van de 
Oostwal, eigenlijk vanaf de Kei-
zersdijk tot aan de ophaalbrug 
bij de haven. In de Gasthuis-
straat merk je ook, dat de weg 

richting Oostwal omhoog loopt, 
maar ook hier is een stuk afge-
graven. Dat stuk werd vroeger 
‘De Bult’ genoemd, vandaar de 
naam van de zaak van Linda en 
Ronnie. Vroeger was de Oostwal 
de plaats waar het ziekenhuis 
stond; de Westwal was de plaats 
van het busstation. Op De Bult 
was korte tijd de broodjeszaak 
‘Oostwal’ gevestigd. Bijna 23 jaar 
geleden namen Linda en Ronnie 
deze zaak over en maakten er 
een lunchcafé-brasserie van.

Personeel
In het begin werkte alleen Linda 
er samen met een kok, maar toen 
het steeds drukker werd, kwam 
ook Ronnie in de zaak. Hij runt 
de keuken met 2 koks en drie 
leerling-koks (‘De Bult’ is dus 
een leerbedrijf) en Linda doet de 
bediening samen met een aantal 
full-time en part-time krachten. 
Met alle weekend- en vakantie-
hulpen erbij is er een personeels-
bestand van 17 personen. Daarbij 
zijn er 2 mensen, die al langer 

In ‘Op de Korrel’ kunt u op twee pagina’s alle namen vinden van de 
leden van de BCK, de businessclub die onze vereniging ondersteunt. 
Maar kent u al deze bedrijven? Weet u wat ze doen? Weet u wie deze 
bedrijven runnen? De meeste lezers zullen een ontkennend antwoord 
geven. Daarom besteden we in elk nummer van het clubblad speciaal 
aandacht aan één van deze bedrijven; met andere woorden, we ne-
men een bedrijf ‘op de korrel’. Voor dit nummer ging ik op bezoek bij 
Linda en Ronnie Rijk in Lunchcafé Brasserie ‘De Bult’ aan de Gasthuis-
straat 22.

Lunchcafé Brasserie ‘De Bult’

Sponsor van de maand door Adri de Bruine
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dan 15 jaar in dienst zijn. Linda: 
“We sturen samen het personeel 
aan en ook de inkoop en de orga-
nisatie doen we samen.” Ron-
nie: “We hebben dit pand eerst 
gehuurd, maar later besloten we 
het te kopen. In 1999 hebben 
we de zaak grondig verbouwd en 
uitgebreid, zodat we meer ruimte 
hebben en bovendien hebben we 
nu een prachtig terras.”

Breed
Linda: “We richten ons op een 
breed publiek; van mensen die 
een kop koffie, al dan niet met 
gebak, of een kop soep wil-
len tot zakenlunches. We zijn 
laagdrempelig en hebben een 
heel uitgebreide kaart; eigenlijk 
is alles mogelijk. Er is elke dag 
een ander dagmenu voor een 
aantrekkelijke prijs. Dat staat 
buiten op het bord en uiteraard 
ook binnen. Maar tegenwoordig 
zetten we het ook op Facebook 
en dat werkt prima; je bereikt zo 
makkelijk een groot publiek. Het 
levert veel klanten op.” Ronnie: 
“Alles op de kaart is ook de hele 
dag verkrijgbaar. Als iemand 
om 4 uur het 12-uurtje wil, dan 
kan dat. We hebben een vol-
ledige vergunning, dus een glas 
wijn, een biertje of een borreltje 
zijn verkrijgbaar. De menukaart 
wisselt met de jaargetijden; zo 
is er naast de vaste kaart op 
dit moment de winterkaart. Op 
donderdag is er een speciaal 
‘koopavondmenu’ voor € 7,50. 
Dat bestaat uit een voorgerecht, 
meestal soep en een hoofdge-
recht en in de zomer een hoofd-
gerecht met ijs toe. Hiervoor 
moet men wel reserveren en het 
menu kan besteld en afgehaald 
worden. Ook zakenlunches wor-
den meestal gereserveerd. Het 
menu kan van tevoren worden 
doorgegeven, zodat alles gereed 
is en de lunch ook op tijd afge-
lopen is; de tijd is vaak beperkt 

tot de lunchpauze. Ook kunnen 
broodjes besteld en afgehaald 
worden.”

Catering
Ook is men hier voor catering 
aan het goede adres. Ronnie: 
“Onlangs hebben we de complete 
catering verzorgd bij de opening 
van het nieuwe gebouw van de 
Betho. Het ging daar om zo’n 
1200 personen. Dat vereist de 
nodige planning en organisatie 
maar het liep als een trein en 
iedereen was tevreden. Bij de 
jaarvergadering van de BcK bij 
Installatiebedrijf Wisse hebben 
we de catering verzorgd en ook 
in het sponsorhome leveren we 
vaak de hapjes aan. Zo verzorg-
den we vorig jaar bij de thuis-
wedstrijd tegen Hoek de catering 
en dat heeft indirect geleid tot 
de catering bij de Betho.”

Niet op zondag
Ronnie: “Klantvriendelijkheid, 
kwaliteit en versheid van onze 

producten staan hoog in het 
vaandel. Zo worden de meeste 
gerechten ambachtelijk door ons 
zelf bereid. Regelmatig zeggen 
klanten: “Die erwtensoep smaakt 
precies zoals vroeger thuis” en 
dat klopt ook. Ook snijden we de 
saté zelf en bereiden die verder 
helemaal ambachtelijk.” Linda: 
“We hebben veel vaste klanten; 
sommige mensen komen hier 
dagelijks. Uiteraard ligt de top 
in de zomer; dan hebben we veel 
toeristen. 

Maar ook daarbij zijn veel vaste 
klanten; mensen die een sta-
caravan op een camping hebben 
of een huisje op een park. In het 
najaar als het seizoen afgelopen 
is, komen ze langs om afscheid 
te nemen en in het voorjaar als 
de campings open gaan komen ze 
weer terug. En deze plaats is erg 
gunstig met het parkeerterrein 
Oostwal vlak voor de deur. Veel 
mensen komen uit de stad nog 
even koffie drinken, voordat ze 
weer naar huis rijden. En als ze 
hun klantenkaart vol hebben, is 

Een kop soep of uitgebreide kaart, alles is 
mogelijk

“In het najaar
komen ze langs om 
afscheid te nemen 
en in het voorjaar 
komen ze weer
terug.”
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die koffie nog gratis ook!”
 ‘De Bult’ is elke dag open tot 
19.00 uur en op donderdag 
(koopavond) tot 21.30 uur. 
Linda: ”Op zondag zijn we niet 
open, ook niet op koopzondagen. 
De zondag is voor ons gezin. 
Davy is 15 en steekt zo nu en dan 
een handje toe. Hij voetbalt in 
Kloetinge C3. Noa is 13 en zij zit 
op ballet en heeft zangles bij de 
Zeeuwse Muziekschool.”

Businessclub
Lunchcafé Brasserie ‘De Bult’ 
was op 25 januari wedstrijdspon-
sor van de wedstrijd Kloetinge 
– ’s-Gravenzande. Ronnie: “We 

zorgden voor een drankje en een 
hapje in het sponsorhome. Ook 
werd daar samen met trainer 
Diederik Hiensch bekend ge-
maakt, dat er binnenkort testen 
worden gedaan door Jan de Jong 
(vroeger Capital Sports ), die 
ook regelmatig betrokken is bij 
het profvoetbal. Verder hebben 
we enkele kandidaat sponsoren 
uitgenodigd voor deze wedstrijd. 
Er is een grote kans, dat ook zij 
in de toekomst lid worden van 
de Businessclub. Wij zijn er ook 
zo bij gekomen. Ik ben al heel 
lang goed bevriend met Jan-Cees 
Dekker, die ons ook regelmatig 
uitnodigde in het sponsorhome. 

Verder wonen we vlakbij Marco 
van de Linde en ontmoeten we 
Jan-Kees de Bruine en Stéphanie 
regelmatig; zodoende zijn we 
ook lid geworden en we hebben 
er geen spijt van. Ook zakelijk 
gezien is het aantrekkelijk; we 
zien veel leden van de Business-
club regelmatig in de zaak of we 
verzorgen de catering voor hun 
bedrijf. En van het één komt het 
ander.”
Ronnie komt regelmatig bij de 
thuiswedstrijden van het eerste 
op het Wesselopark, maar vaak is 
dat dan voor de 3e helft.
U weet het dus: u bent van harte 
welkom in (of is het op) ‘De Bult’.

P.S. U zult ‘De Bult’ ook tegen-
komen op de lijst met sponsoren 
van het Jeugdkerstzaalvoetbal-
toernooi.
 

Ronnie en Linda Rijk

eten drinken gezelligheid

Lunchcafé / Brasserie
“De Bult”
Gasthuisstraat 22, 4461 JS Goes

Tel.: 0113 - 21 40 34
www.debultgoes.nl / debult@zeelandnet.nl

Enkele zakelijke gegevens
Lunchcafé Brasserie ‘De Bult’
Gasthuisstraat 22
4461 JS Goes
Tel.0113 – 21 40 34
www.debultgoes.nl
e-mail: debult@zeelandnet.nl
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Helaas beschikten we niet over een betere foto, maar we hopen dat u geheel rechts
Adri kunt herkennen

De hoogste onderscheiding

Ons ere-lid Adri de Bruine is door de KNVB
benoemd tot Lid van Verdienste
Wij waren in de veronderstelling dat de gouden speld van de KNVB 

het allerhoogste is dat je kunt 
krijgen, maar nee, er is ook nog 
een Lid van Verdienste. 
Als er iemand is die deze eer 
toekomt dan is het Adri wel. Hij 
heeft zo ontzettend veel voor 
het voetbal in zijn algemeenheid 
gedaan en doet dat trouwens nu 
ook nog steeds. Hij kreeg deze 
onderscheiding omdat hij 17 jaar 
lang de 25 clubs van Zuid-Beve-
land (cluster 3) als clusterafge-
vaardigde vertegenwoordigde 
bij District Zuid 1 in Breda. Per 1 
januari is de functie van cluster-
afgevaardigde afgeschaft; er is 
een heel nieuwe bestuursstruc-
tuur voor in de plaats gekomen.

De speld werd uitgereikt tijdens 
de allerlaatste districtsvergade-
ring in Breda. Daar werd Henk 
Visser uit Oostkapelle benoemd 
tot Bondsridder. Henk is vele ja-

ren actief geweest voor de KNVB; 
vanaf de fusie van de afdeling 
Zeeland, Brabant en Dordrecht 
tot nu toe was hij penningmees-
ter van District Zuid 1. Ook die 
functie is per 1 januari opgehe-
ven; het werk wordt nu centraal 
gedaan in Zeist.
Namens het bestuur van vv Kloe-
tinge: Proficiat met jullie onder-
scheiding.

Rinus Dieleman
Voorzitter

Complimenten
Ook namens mijn vrouw wil ik 
een compliment geven aan de 
organisatoren van de MTB- en 
wandeltochten op 11 januari. 
We spraken ook diverse bikers 
en ook zij waren erg lovend. Wij 
hebben gewandeld en ook dat 
was prima geregeld. We moesten 
twee keer ’klunen’ ; in het begin 
op het Ambachtspaadje en tegen 
het eind op het Hoge Pad. Kloe-
tinge heeft weer eens laten zien 
wat er kan tijdens de winterstop.

Ook het jaarlijkse zaaltoernooi in 
Sportpunt Zeeland was geslaagd. 
Ook hier een compliment voor 
ieder die zich inzet om de jeugd 
bezig te houden in de Kerstva-
kantie. Zelf heb ik dat in de jaren 
70 als jeugdtrainer/leider ook 
mee mogen maken. Over 3 jaar 
bestaat het toernooi al 45 jaar. Ik 
weet zeker, dat veel oud-spelers 
en oud- leiders er nog met veel 
plezier aan terug denken. Jam-
mer, dat de media, uitgezonderd 
Omroep Zeeland er weinig aan-
dacht aan hebben besteed!
Nogmaals; iedereen van het zaal-
voetbaltoernooi en van de MTB- 
en wandeltochten: Bedankt!

Joop
Een tevreden Kloetinge-lid.

Ondanks de natte start toch
vrolijke gezichten bij de wandlaars.

Later die dag brak het zonnetje 
door en kon de regenkleding

weer opgeborgen worden.
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Dus niet iemand die voor de VVK allerlei klusjes 
doet, het is een actief persoon die toch indirect 
met zijn commissie veel tot stand brengt, ook 
voor de VVK. Dit klinkt wellicht een beetje raad-
selachtig. Vandaar dat hij tijdens een interview 
veel informatie verstrekt aan de redactie. Peter 
Mesu, wonend in het Oost-Molenpark is in feite 
de spreekbuis van een groepje vrijwilligers. Hij 
woont met zijn vrouw Joke in een ruime woning 
in het toch wel fraaie Oost-Molenpark dat tot 
het dorp Kloetinge behoort. Het huis is 21 jaar 
geleden gebouwd en toen is Peter met zijn gezin 
daarin getrokken. De bijbehorende grote tuin 
heeft hijzelf met zijn vrouw aangelegd en wordt 
verder door hen ook onderhouden. Zij hebben 
een dochter die inmiddels niet meer thuiswo-
nend is. Zij woont samen met partner Merijn, Peter Mesu

Zaterdag 11 januari 2014 - vanaf de ochtend is er al een grote drukte 
op het Wesselopark. Verschillende mensen uit de omgeving vragen zich 
af wat er toch te doen is. Zeker heel belangrijke wedstrijden met name 
voor het 1e elftal. Ja, dat zijn ze in de buurt wel gewend als bijvoorbeeld 
de streekderby tegen Hoek wordt gespeeld of een wedstrijd tegen een profclub.
Nee mensen, dat is dit keer niet zo want de derby tegen Hoek wordt ijs en weder dienende pas op 15 
februari a.s. gespeeld. Men had kunnen weten dat er wat te doen is; er is genoeg publiciteit aan gegeven. 
Vandaag geen voetbal maar vanaf het Wesselopark gaan mountain-bikers en wandelaars van start. En de 
opbrengst daarvan gaat o.a. naar een goed doel. Een nobel streven dus! Georganiseerd door de voetbal? 
Nou, nee, sommige vrijwilligers van de organisatie zijn wel bij de VVK betrokken, anderen slechts zijde-
lings of helemaal niet. Lees maar eens hieronder hoe één en ander in elkaar zit.

De vrijwilliger van de maand is dit keer
de spreekbuis van een groepje vrijwilligers
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een zoon van de bekende oud 
wielrenster Keetie Hage en Rien 
van Oosten. Keetie is geen onbe-
kende want zij woont eveneens 
in Kloetinge en destijds deed ze 
zelf vrijwilligerswerk voor de 
VVK. Inmiddels heeft dochter 
Stefanie samen met Merijn 2 
jongens, dus kleinzonen van Joke 
en Peter en ook van Keetie en 
Rien. De boys luisteren naar de 
namen Tijm en Pelle. Het is te 
begrijpen dat de oma’s en opa’s 
trots zijn op 2 van die mooie jon-
gens. Misschien in de toekomst 
wel wielrenners want het zit in 
de genen. Oma Keetie die kon er 
wat van en ook Opa Peter en Opa 
Rien zitten graag op de fiets. Nu 
komt zo zachtjes aan de aap uit 
de mouw.

De Zondagochtendfietsers; ZOF 
noemen ze zichzelf
Op zondagmorgen zie je vaak 
groepjes wielrenners, meestal 
wat ouder, op de weg of het 
fietspad voorbij komen. Meestal 
in hetzelfde kleur shirt. Wel, tot 

zo’n groepje behoort ook Peter. 
Om wat namen te noemen, het 
zijn o.a. Piet de Haze, Jan-Cees 
Dekker, Ton de Craene, Joop Die-
leman, Jan Nouse, André Krijger, 
Fred de Vries, Quinten v.d. Linde 
en natuurlijk Peter Mesu. Ze 
fietsen tweemaal per week. Op 
zondagmorgen dus en in de zo-
mermaanden op woensdagavond. 
In de wintermaanden gaan ze 
vaak naar een sportcentrum en 
spinning is dan natuurlijk de 
sport.

Een aantal jaren geleden, in 
2008, is het plan al opgevat 
om op een zaterdagmorgen in 
de wintermaanden een tocht te 
organiseren en daar deelnemers 
bij te betrekken met inschrijfgeld 
en een deel daarvan te besteden 
aan een goed doel. Als je de 
namen even op je laat inwerken 
dan zie je dat deze personen 
vrijwel allemaal iets te maken 
hebben gehad of nog hebben met 
de VVK. Hoewel Peter niet vaak 
meer op het Wesselopark komt 

ligt een stukje van zijn verleden 
daar nog wel. In de goeie tijd van 
A1 (speelde landelijk) ging hij 
daar vaak naar kijken. Hij heeft 
zelfs samen met Meindert Storm 
sr. nog in de kantine gewerkt. 
Zijn sportieve carrière ligt niet 
direct op het voetbalveld. Hij 
heeft een aantal jaren badmin-
ton gespeeld, zelfs aan karate 
gedaan en is vanwege blessure-
gevoeligheid gaan fietsen. Al met 
al is het dus niet verwonderlijk 
dat door de initiatieven van ZOF 
ook de VVK daar zijdelings bij 
betrokken is.

Starten vanaf het Wesselopark en 
gebruik maken van het clubhuis 
en dan het inschrijfgeld op fifty-
fifty basis naar een goed doel 
en de VVK. Ja, dat is in 2009 zo 
begonnen en dan nu voor de 6e 
keer. Voor de 4e keer zijn nu ook 
de wandelaars daarbij betrok-
ken. Zij vormen een apart comité, 
het zijn overwegend dames. Om 
daarvan ook een paar namen te 
noemen: Bieke de Craene , Marja 

ZOF
DE ZONDAGOCHTENDFIETSERS

Ton de Craene, Joop Dieleman, Quinten v.d. Linde, Peter Mesu, André Krijger, Fred de Vries en Jan Nouse
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de Vlieger, Rian Dieleman en 
Ludo Chabot. Echter bij de ge-
hele organisatie zijn zo’n kleine 
40 vrijwilligers betrokken. Er is 
dus een commissie met daaraan 
gekoppeld andere vrijwilligers 
met een aparte taakstelling.

Hoe heb je ondertussen zoveel 
mensen (fietsers en wandelaars) 
op de been gekregen
Peter pakt er een ordner bij die 
gevuld is met heel wat A4tjes en 
schutbladen. Daarin staan alle 
gegevens vanaf het begin en in 
de loop der jaren is daar lering 
uit getrokken om alles zo goed 
mogelijk te organiseren. Laten 
we daar maar eens één en ander 
van opsommen. In september 
voorafgaande aan het evene-
ment, dat begin januari van het 
volgend jaar plaats vindt, wordt 
al met de organisatie begon-
nen. Wil je bekendheid geven 
aan het geheel dan moet daar-
voor reclamemateriaal gemaakt 
worden. Flyers, posters, en hoe 
komen die er uit te zien en welke 
gegevens komen daarin en hoe 
die te verspreiden. In de loop der 
jaren zijn er al een aantal namen 
verzameld en die moeten worden 
aan geschreven.

Dit gaat inmiddels meestal per 
e-mail. Overleg met de VVK over 
de datum met gebruik van het 
clubhuis. Er bestaat een lande-
lijk blad voor wielrenners en 
fietsers, genoemd ‘Fiets’ dat dit 
jaar een artikel wilde publiceren 
over de tocht. Peter toont een 
heel stuk waarin veel over het 
evenement in Zuid-Beveland 

is opgenomen. Foto’s en een 
beschrijving van de omgeving 
waarin gefietst wordt. Zeeland is 
nu eenmaal een vlakke provincie 
dus heuvels ontbreken om via 
hellingen te fietsen. Het is ook 
van belang dat bij een dergelijk 
evenement de EHBO is vertegen-
woordigd. Ook rijdt er een auto 
rond om assistentie te verlenen 
voor het geval er pech is, je 
kunt maar niet weten. Het is ook 
wel lekker als er onderweg een 
stopplaats is waar koffie of iets 
anders verkregen kan worden. 
Waar doen we dat? En wie zorgt 
voor de nodige foto’s? Op welke 
tijden vindt de inschrijving van 
de deelnemers plaats? Het is im-
mers wenselijk dat inschrijving 
en vertrektijden gespreid worden 
om opéénhoping te voorkomen. 
Ja en aan welk doel worden 
de revenuen elk jaar besteed. 
Hierover wordt door de commis-
sie gestemd nadat verschillende 
doelen ter sprake zijn gekomen. 
Natuurlijk moeten de routes voor 
de fietsers en wandelaars wor-
den bedacht en bekeken. Daar-
voor is overleg noodzakelijk met 
Gemeenten, Staatsbosberheer, 
Stichting Natuurmonumenten en 
eigenaren van grond en paden.

De routes voor de mountain-
bikers zijn 25 of 50 km. Voor de 
wandelaars 10 of 20 km. Natuur-
lijk moet voorkomen worden dat 

elk jaar dezelfde routes worden 
uitgestippeld. Het is onmogelijk 
om enkele dagen van tevoren de 
routes met pijltjes uit te zetten. 
Dit moet zoveel mogelijk op het 
laatste moment gebeuren want 
anders zijn er een aantal pijltjes 
verdwenen en je mag zelf raden 
hoe dat kan. Vlak voor de start 
is het dan alsnog noodzakelijk 
dat er voorrijders vertrekken 
om één en ander te controleren. 
Overigens die pijltjes worden 
door vrijwilligers gemaakt en de 
benodigde folie hiervoor is ge-
sponsord. Wanneer je alles tot je 
laat doordringen dan is er vooraf 
al veel gebeurd en dat betekent 
dat er ook kosten gemaakt zijn. 
“Ja”, zegt Peter, “dat is zo! We 
behoeven ons daar echter niet 
zoveel zorgen over te maken 
want er wordt gelukkig nogal wat 
gesponsord. Ook dat moet je zien 
te regelen. Bovendien moet elke 
deelnemer € 5,-- inschrijfgeld 
betalen. En natuurlijk wordt er 
bij de uitgaven op de kleintjes 
gelet.”

De opbrengst voor het goede 
doel in 2014
Bij het kiezen voor een goed doel 
gaan de gedachten niet direct 
uit naar grootschalige doelen. 
Het moet te overzien zijn met 
de wetenschap dat het geld 
direct op de goede plaats komt. 
Het oog is dus gericht op meer 

Stopplaats met koffie of thee voor de wandelaars

“Het landelijk
blad ‘Fiets’ publi-
ceerde een artikel 
over de tocht.”
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kleinschalige projecten. Dit keer 
is de keuze gevallen op Stichting 
Adavoc Oost-Congo. Dit zegt mis-
schien niet zo veel maar het geld 
wordt daar besteed aan vrouwen 
en kinderen die te lijden heb-
ben van burgeroorlogen. Voor 
kinderen is het van belang dat 
ze toch naar school kunnen en 
over lesmateriaal beschikken. 
Wij kunnen ons dat niet voorstel-
len maar in de Afrikaanse landen 
zijn het vrouwen en kinderen die 
het meeste lijden onder stam-
menoorlogen waaraan vooral de 
mannen zich schuldig maken. 
Dit jaar hadden we een record 
aantal deelnemers van ruim 600. 
De helft van het inschrijfgeld 
van de deelnemers was ca. € 
1600,-- en dit bedrag komt ten 
goede aan genoemde Stichting. 
Hiermee is dus ook de grote en 
gezellige drukte op het Wesselo-
park verklaard. Er werden die 
zaterdagmorgen slechts een paar 
oefenwedstrijdjes door de jeugd 
gespeeld. Je weet dus nu dat 
daar die geweldige drukte niet 
aan te wijten was.

Ook de VVK vaart er wel bij met 
zo’n klapper!
Een goede rekenaar heeft al lang 
bekeken dat eerder genoemd 
bedrag ook ten goede van de 
vereniging komt. Ook in het 
clubhuis werd die dag het nodige 

omgezet. De deelnemers konden 
na terugkomst rekenen op erw-
tensoep. Tevens waren er veel 
prijsjes en hebbedingetjes 
gesponsord, die onder de 
deelnemers werden verloot. 
Het clubhuis was de gehele dag 
goed bezet en het was bovendien 
hartstikke gezellig. DJ Sturm ver-
zorgde de muzikale omlijsting. 
Het kantinepersoneel draaide 
met 6 man op vol vermogen. De 
omzet was dan ook evenredig 
aan de goede bezetting. Het Rad 
van Avontuur werd in stelling 
gebracht. Onze sponsors hadden 
weer gezorgd voor fantastische 
prijzen, hiervoor hartelijk dank.

Hebben de deelnemers genoten? 
Ja en Nee klinkt tegenstrijdig. De 
sfeer zat er vanaf het begin uit-
stekend in maar voor de middag 
werden de deelnemers verrast 
door nogal wat regen. Dit hoort 
in feite wel een beetje bij de 
mountain-bikers. Zij rijden im-
mers niet steeds over geëffende 
paden. Het is prachtig als ze in 
een nat en drassig gebied moe-
ten rijden zodat het slijk rond 
de oren spettert. Nou dat zat er 
zeker in want de organisatie had 
weer mooie routes uitgestip-
peld. Elk jaar probeert men wat 
andere routes te bedenken maar 
helaas is de omgeving niet zo 
omvangrijk. Je komt dus al gauw 

op een zelfde pad of weg van 
voorgaande jaren uit.

Petje af voor de organisatie
De VVK mag trots zijn op een 
organisatie als deze. Het is 
geweldig dat ZOF (een groepje 
wielrenners) dit tot stand weet te 
brengen. 
1e Geld inzamelen voor een 

goed doel. 
2e De VVK ondersteunen. 
3e De deelnemers een plezier 

doen. 
Je moet maar op het idee ko-
men. Een idee dat ondertussen 
uitgegroeid is tot een geweldig 
evenement. De redactie van ons 
clubblad vond het dan ook een 
goed plan om dit deze keer in de 
rubriek “De vrijwilliger van de 
maand” onder de aandacht te 
brengen. Peter Mesu heeft ons 
dan ook een geweldige opening 
van zaken verschaft waarvoor 
we hem zeer dankbaar zijn. We 
wensen ZOF  heel veel succes toe 
en de wandelaars zijn ook altijd 
welkom op het Wesselopark.

Tot slot
Peter heeft voor dat ik vertrek 
nog twee zaken te melden.
A. ZOF is een hechte groep vrien-
den onder elkaar. Zonder de fiets 
kunnen ze het ook uitstekend 
met elkaar vinden. Ze zijn altijd 
bereid om elkaar te helpen. 
B. Peter heeft Jan Nouse op een 
speciale wijze als vriend gevon-
den. Corrie, de vrouw van Jan, 
was destijds lid van Kasporgo, 
een Goese volksdansgroep. Ook 
Peter was hiervan lid en zo zijn 
Jan en Peter vrienden van elkaar 
geworden. Na een gesprek van 
ongeveer 1½ uur vertrek ik bij 
Peter met dank voor de gastvrije 
ontvangst en de uitstekend ver-
strekte informatie. 

Leen Kraak

STICHTI
NG De halve opbregst ging naar het goede doel
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Vragen

Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat je er veel kan leren en het zijn de beste!
Wat vind je leuk aan de training? Ik heb leuke trainers en ik vind afmaken op het doel leuk.
Denk je later het eerste te halen?  Dat hoop ik wel.
Ga ja vaak naar het 1e kijken? Nee, eigenlijk niet.
Welke hobby’s heb je nog meer? Zingen, gitaar spelen en de Lego.
Op welke school zit je? GBS De Wingerd.
Wat wil je later worden? Dierenarts.
Wat is je favoriete Club? Bayern München.
Wie is je favoriete voetballer? Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Mijn broer James Blankenburgh (D7) en Timo Jansen.
Wat lust je niet graag? Mosselen. 
Wat eet je het Liefste? Pannenkoeken.
Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Op welke positie speel je het liefste? Mid-mid.
Wat kan je het beste bij voetballen? Verdedigen en afpakken. Opruimen achterin.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Kampioen worden met mijn team.
heb meegemaakt? 
Wat wordt de uitslag vanmiddag? Ik denk dat jullie gaan winnen met 5-2.

Blijkbaar gaan we toch nog even door met de huidige opzet van 
pupil van de week. Op 25 januari -bij het eerste thuisoptreden na de 
winterstop- stond de 7-jarige Joey uit F6 daarom gereed om samen 
met scheidsrechter het veld te betreden voor de wedstrijd tegen FC 
‘s-Gravenzande.
Zijn trainer/leiders zijn: Els Verboom, Richard Eulink en Joop Blanken-
burgh.
Het werd een spannende middag met een mooie 2-0 overwinning voor 
Kloetinge.

Pupil van de week

Beide doelpunten vielen na de rust. 1-0 door Ruben Hollemans en 2-0 door Bart Deprez.
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FC ’s-Gravenzande

2010

Joey Blankenburgh
Deze foto gaat in het plakboek
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1 Het team van Kloetinge 6 
heeft dit seizoen een enorme 
verjonging ondergaan en lijkt de 
juiste mix te hebben gevonden in 
jeugdig elan en ervaring. Sinds 
mensenheugenis werd er niet 
meer gewonnen maar daar is dit 
seizoen verandering in gekomen. 
De 0-8 overwinning in de 2e 
uitwedstrijd dit seizoen werd 
dan ook uitbundig gevierd. Tegen 
welke tegenstander werd met 
deze overtuigende cijfers gewon-
nen?

2 Uit welke plaats komt de 
voetbalvereniging die op 1 no-
vember 1927 werd opgericht en 
de naam vv Hontenisse draagt?

3 31 maart 2004 werd dit 
schoolvoetbalteam van de 
Kloeting seschool op een haar na 
kampioen van de gemeente Goes 

RANDJE
 BUITENSPELDeel 3

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

(2-1 verlies in de finale). Eén van 
deze jongens is momenteel vaste 
basisspeler van Kloetinge 1, ziet 
u ook wie? 

4 Twee vrienden één doel dat 
is het motto van de 2 hoofdspon-
sors van Kloetinge 1 dit seizoen. 
Kunt u de namen noemen van 
deze vrienden en welk bedrijf zij 
vertegenwoordigen?

5 In de 2e ronde van de Am-
stelcup werd Kloetinge in 2003 
aan FC Twente gekoppeld. Op het 
Wesselopark werd het voor 1000 
toeschouwers 0 – 3. Wie verde-
digde in deze wedstrijd het doel 
van Kloetinge?

6 Uit dezelfde wedstrijd; 
Wie keepte er voor de ploeg uit 
Enschede?

7 Daar bij die molen die mooie 
molen daar woont een meisje 
waar ik zo veel van hou.
De songtekst van dit liedje ver-

teld ons niet over welke molen 
het gaat, wel willen we weten 
welke voetbalvereniging zijn 
thuiswedstrijden speelt met het 
zicht op deze molen.

8 Na 4 jaar als hoofdtrainer 
actief te zijn geweest bij vv Goes 
vertrekt Gerard de Nooyer aan 
het einde van dit seizoen. Welke 
andere Zeeuwse voetballegende 
wordt zijn opvolger?

9 Over vv G.O.E.S gesproken. 
Waar staan deze letters eigenlijk 
voor? 

10 Kloetinge C3 is  dit sei-
zoen in de omstandigheid dat 
er maar liefst 3 trainers voor de 
groep staan. Kunt u ze noemen? 
(als u er één kent rekenen we dat 
ook goed).

De juiste antwoorden kunt u 
vinden op pagina 25 van deze 
Korrel.



OP DE KORREL - februari 2014 | 19 

Langs de lijn of in de 
kantine van vv Kloetinge 
hoor je ze wekelijks: 
sterke voetbalverhalen 
uit de vereniging.
In deze rubriek gaan we 
er naar op zoek.

Gerben Polderdijk

Goed toeven bij gezelligheidsclub Kloetinge

“We klommen via het balkon de hotelkamer binnen. Bleek er een 
gezelschap Engelse dames te zitten. Die zaten rechtop en verstijfd 
in hun bed!” 

In de jaren 70 was de derde helft geen onbekend begrip bij vv Kloe-
tinge. De club stond bekend als een vereniging waar het goed toeven 
was buiten de wedstrijden om. Een artikel in de PZC uit die tijd heeft 
het over gezelligheidsclub Kloetinge als “dierbaar oord voor feest-
neuzen en reislustigen”. Hans Verstraate speelde in die tijd zowel in 
het vierde, tweede en eerste elftal. Het kost hem weinig moeite de 
anekdotes naar boven te halen. 

Boven: Hans Verstraate, Rinus Davidse, Leo Uitterhoeve, Jan Meijers, Kees van Keulen, 
Kees de Mol, Frans Schouw. Onder: Lieven van Belzen, Jan Pannekoek, Kees Katsman, Cees 
Meulenberg, Rinus Vermeulen, Joost Folmer.

Hans Vertrate met de ingelijsteherinnering uit 1976.

Hans in de midden en de rest 
erom heen
Hans Verstraate is pas laat 
gestart met voetballen bij 
Kloetinge: “Ik ben pas begon-
nen in de A-junioren, daarvoor 
korfbalde ik. Bij de A-junioren 

had ik Jan Bruël als leider. Ik 
was aanvoerder in dat team. Jan 
deed de opstelling en zei dan: 
‘Jongens, Hans in de midden en 
de rest erom heen.’ Dat was de 
opstelling, ha, ha.”

“Op een gegeven moment gingen 
we met 4 junioren over naar de 
senioren. Die anderen kwamen in 
het tweede en ik in het vierde. Ik 
ging daarna van het vierde naar 
het eerste en later weer terug 
naar het vierde elftal. Dat is ook 
al een sterk verhaal!”

De foto van het eerste elftal uit 
1976 komt op tafel. Het team 
speelde in de derde klasse. Hans 
was toen 25, stond in de tijd van 
de foto vaak reserve of speelde 
in het tweede. Jan Meulmeester 
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was volgens Hans de trainer: 
“Een paar jongens staan er 
volgens mij niet op: Kees Kleppe, 
Leo Slabbekoorn, Wim de Vos, 
die speelden rond die tijd in het 
eerste elftal. Goeie spelers hoor, 
ze hadden allemaal hun eigen 
kwaliteiten. Frans Schouw kwam 
van RBC uit het betaalde voet-
bal. Die stak er qua techniek wel 
bovenuit. Kees Katsman heeft 
erg lang gespeeld. Die stak er 
nooit echt bovenuit, maar hij was 
altijd erg solide”.

Opgevouwen in een Fiatje 
Sterke verhalen genoeg in die 
tijd, meent Hans. Begrijpelijk 
gaan de anekdotes vooral over 
de periode dat hij met een 
Kloetinge team meedeed aan een 
toernooi, al of niet met over-
nachting of in het buitenland. 
Hans: “Bij het eerste hadden we 
begin jaren 70 een toernooi in 
Kortgene. Daar voetbalden ze 
toen nog. We hadden een toer-
nooi met een gemengd Kloetinge 
elftal. Na afloop van het toernooi 
gingen we naar bar ‘de Loods’, 
die was toen net geopend. Dat 
was erg gezellig en ik was één 
van degenen die als laatste over-
bleef. Op een gegeven moment 
zei Jaap Luijk: ‘Ik moet zo naar 
huis, want ik krijg visite.” 
Hans van de Linde blijkt in het 
gezelschap de enige overgeble-
ven chauffeur. Zeven man prop-
pen zich in het Fiatje van Hans. 
Opgevouwen en met één persoon 
liggend op de achterbank rijden 
de mannen naar Kloetinge. Hans: 
”We zetten eerst degene af die 
visite zou krijgen, dat was Jaap 
Luijk. Helaas: toen we de straat 
inreden, zagen we nog net dat 
zijn visite vertrok...”

Bloody Mary
Toen Hans als jonge voetballer 
vanuit de junioren in het vierde 
elftal kwam, genoot hij al direct 

van de gezelligheid in dat team: 
”We hadden best wel leuke voet-
ballers. Maar legendarisch was 
onze warming-up. Als we dan 
tegen Borssele 2 moesten, deden 
we de warming-up altijd in café 
Het Olietonnetje in Ovezande. 
Het was in de tijd van ‘Haar 
naam was Bloody Mary’. We zon-
gen wat af. En dan wonnen we 
daarna met 8-1 van Borssele 2.” 

Haak
Het meest opmerkelijke avontuur 
beleefde Hans met Wim de Vos 
op trainingskamp met het eerste 
elftal in Limburg. Het trainings-
kamp was op een zaterdag en de 
zondag erna werd er geoefend 
tegen het C-team van Roda JC, 
destijds het jeugdteam van de 
profclub. Zaterdagmiddag was er 
getraind en ’s avonds ging Kloe-
tinge 1 zoals gebruikelijk de stad 
in. Hans: ”Er werden groepjes ge-
maakt en iedere groep kreeg één 
sleutel mee van het hotel waar 
we zaten. Die avond bleef ik als 
laatste over, samen met Wim de 
Vos. De rest van de groep was al 
terug en wij hadden geen sleutel. 
We liepen richting hotel. Op een 
gegeven moment duurde het wel 
erg lang voor we er waren. We 
kwamen langs een telefooncel 

op een pleintje en van daaruit 
belden we een taxi. Op hetzelfde 
pleintje zagen we dat er boven in 
een huis een licht aanging. 
Dat bleek de taxichauffeur te 

zijn. Met het nodige gemopper 
kwam hij toch naar beneden. 
Hij gaf ons een hand. Dat was al 
vreemd, want die man had een 
haak in plaats van een hand, ha 
ha. Hij vroeg: ‘Waar moet je we-
zen?’ We noemden de naam van 
het hotel en toen begon hij toch 
te schelden! Bleek het hotel om 
de hoek te zijn. Ongeveer 100 
meter verder.”

Engelse dames
Maar voor Hans en Wim moest 
het meest avontuurlijke van die 
avond nog komen. Hans: ”Toen 
stonden we dus voor het hotel. 
We konden zonder sleutel niet 

Kloetinge 2 met nieuwe sporttassen van Ferket Verzekeringen - staand: Ad Lindenbergh, 
Toon Karman, Ulco de Vries, Hans Verstrate, Ad Minnaar, Wijnand v.d. Net, Robert Ferket 
(sponsor), Cor Hollestelle, Han Christiaanse. Zittend: Kees van Keulen, Jan Nouse, Kees 
Kleppe, Wim Katsman, Wim de Vos, Piet Baarends (alias de vlo) en Kees Bastiaanse.

“Dat was al
vreemd, want 
die man had een 
haak inplaats
van een hand.”
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Het artikel in de PZC van weleer spreekt voor zich 

naar binnen. We zagen boven 
een balkondeur openstaan, daar 
moesten we langs. Dus ik heb 
eerst Wim geholpen om op het 
balkon te komen. Daarna ben ik 
erop geklommen. Toen hebben 
we die deur opengedaan en zijn 
we door die kamer naar binnen 
gegaan.” 
In de kamer staat hen een verras-
sing te wachten. De kamer blijkt 
te behoren aan een gezelschap 
Engelse dames. Voordat Hans 
en Wim de kamer uit weten te 
komen, zitten de dames rechtop 
en verstijfd in hun bed.
Hans: ”We konden nog net 

ongezien wegkomen. Deur dicht 
gedaan en direct naar onze 
kamer. De volgende morgen aan 
het ontbijt was er bij de groep 
Engelse dames veel commotie. 
Maar Wim en ik wisten van niks 
natuurlijk..”

Serieuzer
De anekdotes van Hans onder-
strepen het verhaal in de PZC uit 
de jaren 70 dat “plezier maken 
en op stap gaan iets is wat ze 
goed kunnen in het dorpje dat 
aan Goes is vastgebouwd.” 
Hoewel het onder trainer Jan 
Meulmeester serieuzer wordt en 

onze club van de afdeling naar 
de derde klasse promoveert, 
blijkt volgens het artikel dat “het 
feesten bij Kloetinge er met geen 
stok is uit te slaan.” 
Hans erkent wel de conclusie
in het artikel dat Kloetinge
destijds een vereniging werd 
waar uiteindelijk serieus voet-
ballen en feesten goed samen 
konden gaan. Hans:

“Maar die sterke verhalen 
zijn toch het mooist.
Die hebben niets met het 
voetballen te maken, maar 
dat is vaak zo.”
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Weer eens in de dug-out!
Het was lang geleden dat ik in de dug-out gezeten had. Nee, niet als 
leider, maar als beschutting voor de regen en de wind. Het was de 
laatste speeldag van 2013. Op verzoek van onze wedstrijdsecretaris, 
Antoine, ben ik met het 5e mee geweest voor een wedstrijd tegen 
Dauwendaele 4 in Middelburg. De wedstrijd was eerder gestaakt en 
uit de rapporten bleek dat het heel vervelend geweest was. Er moest 
nog een half uur gespeeld worden en de stand was 3-2 in het voordeel 
van Dauwendaele.

Op de heenrit werd het weer 
steeds slechter. De voorspelling 
van Marion de Hond, het nichtje 
van leider Lauran, klopte. Volop 
regen en wind. Op het veld van 
Dauwendaele was alleen be-
schutting van twee dug-outs. 
Verder was het een open vlakte. 
Ook Dauwendaele was goed 
voorbereid, want in tegenstelling 
tot het eerste gedeelte was er nu 
wel bestuur aanwezig. 
Je kon merken dat het jaar er 
bijna op zat. Enkele spelers van 
Kloetinge 5 hadden constant 
ruzie met de bal. De door de 
KNVB aangestelde scheidsrechter 
greep bij een forse overtreding 
na 20 seconden resoluut in, 
zodat er verder weinig overtre-
dingen werden gemaakt. Tot 
grote vreugde van het team en 
de leiding werd het 3-3 door een 
keurig ingeschoten vrije trap 

(net buiten de zestien meter). 
Ondanks nog een flinke kans in 
de laatste minuut voor Kloetinge 
bleef de stand 3-3. Wat nog op-
viel was, dat leider Lauran flink 
dorst had (nadorst?). Dat bleek 
ook later. Hij was naar een op-
treden van Wolter Kroes geweest 
(bleek achteraf Dries Roelvink te 
zijn, een klein verschil!). Vroeger 

had je een sportcomplex dat ‘Na-
dorst’ heette. Vandaar de nadorst 
van Lauran. 

Toen we naar huis reden begon 
het nog iets harder te regenen. 
Het was een donkere zaterdag 
voor Kerst en ‘hondenweer’.

JvdW 

Ook FC Dauwendaele maakt zich zorgen over het gebrek aan respect, zoals blijkt uit onderstaand 
citaat uit de nieuwjaarsspeech van voorzitter Hans Poortvliet:

“Waarmee we in 2013 ook vaak zijn geconfronteerd is het woord respect. Dit was toch eigenlijk wel het woord van 

2013 en niet selfie. Respect hebben we niet alleen op het veld voor elkaar te tonen, maar dit verwachten we ook van 

ouders naar trainers en begeleiders en bij trainers onderling. Hier heeft het in 2013 bij diverse teams aan ontbroken 

en we spreken dan ook de verwachting uit dat dit in 2014 beter zal gaan.

Ook vinden wij het verontrustend dat er toch veel wedstrijden gestaakt zijn en dat er toch behoorlijk veel gele kaar-

ten zijn gevallen voor het befaamde ‘praten’ en de daarbij gepaard gaande krachtwoorden.

Als bestuur zullen we hier op blijven letten en als het nodig is zullen we ook maatregelen nemen.”

Wolter Kroes of Dries Roelvink... klein verschil

“Bleek het achteraf Dries Roelvink te zijn...”

Een dag met hondenweer
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Op 9 juni 2014 doet team ‘Klus-
durpers klimmen tegen MS’ mee 
met de vierde editie van ‘Klim-
men tegen MS’. Het sportieve 
doel van het evenement is het 
1, 2 of 3 keer beklimmen van de 
Mont Ventoux. Met als doel om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor het Nationaal MS Fonds.
Team ‘Klusdurpers klimmen 
tegen MS’ zal, net als meer dan 
300 anderen, de Reus van de 
Provence proberen te bedwin-
gen.
Draagt u, of iemand in uw om-
geving, de strijd tegen Multiple 
Sclerose een warm hart toe? 
Steun dan ons team!

Wij staan op 15 februari 
met onze collectebussen 
in de rust van de wed-
strijd Kloetinge – Hoek 
gereed om uw bijdrage 
te ontvangen. 

Bent u daar niet en wilt u ons 
toch steunen dat kan d.m.v. een 
storting op rekeningnummer: 
IBAN NL80 RABO 0149 197128
t.n.v. MS ver. De Bevelanden 
‘Klusdurpers klimmen tegen MS 
vv Kloetinge.’

Wilt u een individuele renner 
steunen zet dan zijn NAAM bij de 
mededelingen.

Het team bestaat uit: Esther van 
Sluijs (lopend) Michel Quinten, 
Danny van ’t Westeinde, Eddy 
van ’t Westeinde, Kees Schog, 
Peter Burger, Chris van Antwer-
pen, Jeroen van Gastel, Peter 
Zweedijk en Marco Wagenaar. 

Steun ‘Klusdurpers klimmen tegen MS’
tijdens de derby tegen HSV Hoek

 

Verjaardagen F-Pupillen en Minipupillen
Februari
2 Mads Koole
6 Thijmen Visser
8 Jannes Dommisse
10 Noah Picasouw
14 Lars Goetheer
17 Ivar Boonman
26 Jay Oedai
28 Julius Burger
28 Jona Gerling

Maart
2 Kevin Okkerse
6 Wessel Kodde
16 Tijmen Schipper
19 Menno Smit
20 Lars van de Leur
23 Siem Dommisse
23 Dook Roelands
26 Ruben Elenbaas
28 Daan Zijlma
29 Teun van Remortel
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CTV voetbal
We ontvingen onderstaande brief van Peter de Jonge, de directeur
van CTV Zeeland met het verzoek hier aandacht aan te besteden.

Beste voetbalvrienden,

CTV Zeeland, de andere tv-zender 
van Zeeland heeft, zoals u onge-
twijfeld weet sinds het begin van 
het seizoen een wekelijks praat-
programma over het Zeeuwse 
amateurvoetbal. Onder leiding 
van presentator Pim van Kampen 
worden actuele zaken doorgeno-
men met Zeeuwse deskundigen 
en oud-Feyenoorder John de 
Wolf. Verder wordt er wekelijks 
een portret uitgezonden van een 
vrijwilliger van een club en is er 
‘de wedstrijd van de week’. Ook 
is er ruimte voor ingezonden 
voetbalfragmenten. 

Iedereen die met een smart-
phone, tablet of videocamera 
beelden maakt, kan die via de 
CTV voetbal app, de mail of via 
www.CTVvoetbal.nl en WeTrans-
fer.com uploaden.
Het programma is nog volop in 

ontwikkeling en begin 2014 komen we met een nieuw format vol met 
verrassende onderdelen.

Uiteraard kunt u uw club aanmelden voor een gefilmd portret b.v. als 
een vrijwilliger een jubileum heeft, er bij de club iets te vieren valt, 
er een nieuwe voorzitter is of een nieuwe accommodatie in gebruik 
genomen wordt.
Maar ook zonder zo’n aanleiding komen we graag langs wanneer u 
ons laat weten welke bijzonderheden we kunnen registreren.

Het programma wordt op maandag uitgezonden via de 
kabel op kanaal 22 (Delta tv) en wordt elk uur herhaald.

Presentator Pim van Kampen

Het enige voetbalprogramma
over alle clubs uit Zeeland



OP DE KORREL - februari 2014 | 25 

Onschuldige spelletjes?
Deze term wordt gebruikt in een tekst van een inwoner van de Gerard 
Revelaan in de wijk Riethoek, waar sinds kort op verschillende midda-
gen/avonden zonder geldige reden een aantal tuinpoorten wagenwijd 
open worden gezet/gegooid. Volgens de bewoners wordt dit ‘spelle-
tje’, dat ook gepaard gaat met veel lawaai, ingezet door fietsende en 
naar elkaar roepende jongeren met sporttassen bij zich.

Ook van anderen krijgt het bestuur regelmatig klachten binnen over 
het gedrag van onze jeugd, zoals het omver trappen van kliko’s. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen overlast gaan ondervinden 
van anderen vanuit welke hoedanigheid dan ook! Het is moeilijk aan 
te geven of het in alle gevallen jeugd van vv Kloetinge betreft die voor 
overlast zorgt, maar het is toch goed om te beseffen dat het zomaar 
een negatieve uitstraling kan geven op onze vereniging en onze spon-
soren! Met name de voor ons zo belangrijke inbreng van sponsoren, 
wiens kleding en tassen voor een positieve uitstraling moeten zorgen, 
zouden zich naar aanleiding van vandalisme kunnen gaan beraden 
op verdere sponsoring of zelfs kunnen besluiten hun spullen terug te 
eisen! 

Gedraag je zowel binnen als buiten het veld zoals het hoort;
breng je sponsor en vereniging niet in diskrediet!
Sam de Vlieger
Jeugdvoorzitter vv Kloetinge. 

Antwoorden Randje Buitenspel
Deel 3

1. vv Hoedekenskerke.
2. Kloosterzande
3. Aart Veldhof 
4. Jan-Kees de Bruine van De Bruine Hypotheken 

en Pensioenen en Wim Bouman van
 Bouman KantoorTotaal
5. Gerben de Kievit
6. Jelle ten Rouwelaar
7. vv Hoedekenskerke
8. Jan Poortvliet
9. Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk
10. Peter Korstanje, Niels Bakker en Pieter Bruijns

Ledenmutaties
Aangemeld:
Niels Bakker
Stan Gelok

Vervallen:
Rody Dees
Bas Duinkerke
Romeo Kimpo Kuba Niya
Alberto Pambo
Pascal van Sabben
Gerben van de Sande
Luc Smulders
Ralf Wijnands 
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Doelpuntenregen
De ruim 1250 voetballers van 
de voetbalverenigingen in de 
gemeente Goes (GOES, Arends-
kerke, Kloetinge, Robur, SSV’65 
en Wolfaartsdijk), uit ’s-Graven-
polder (Apollo) en Kamperland 
(Bevelanders) hebben zich 
gedurende het 5 dagen durende 
toernooi uitstekend vermaakt. 
Ze scoorden er flink op los; in de 
680 gespeelde wedstrijden kon 
er 2291 keer worden gejuicht. 
Dat is een gemiddelde van 3,5 
doelpunten per wedstrijd. Op za-
terdag 28 december scoorde Kim 
van Strien van Bevelanders Mini 
1 het 1000e doelpunt in de met 
2 - 1 gewonnen wedstrijd tegen 
Goes Mini 2.
Alle deelnemende teams kwamen 
op minstens 2 dagen binnen de 
lijnen; eerst voor de poulewed-

strijden en later voor de plaat-
singswedstrijden of de finaleron-
des.

(Niet) druk
Elke dag was er een verzorger 
van één van de deelnemende 
verenigingen aanwezig. Deze 
mensen hadden het niet druk; 
ze hebben wat pleisters moeten 
plakken en wat bloedneuzen 
moeten stelpen. Ook werd regel-
matig gebruik gemaakt van de 
ijszak, maar ernstige blessures 
bleven gelukkig uit.
De wedstrijden bij de pupillen 
werden in hoofdzaak gefloten 
door (jeugd)leden van de deelne-
mende verenigingen; de wed-
strijden bij de junioren werden 
geleid door KNVB-scheidsrech-
ters.
Er was veel publiek; vooral in 

de kleinere hal 4, waar de F- en 
minipupillen hun wedstrijden 
speelden was het gezellig druk.

Kosten
De Gemeente Goes ziet het nut 
in van dit toernooi, waarbij de 
jongelui positief bezig en in 
beweging zijn en verleent een 
flinke subsidie. Hoofdsponsor 
Sportpunt Zeeland ondersteunt 
de organisatiecommissie niet 
alleen financieel, maar verleent 
ook hand- en spandiensten. Ver-
der steunt een aantal bedrijven 
uit de omgeving het toernooi met 
een financiële bijdrage.
Op zaterdag 25 januari kunnen 
de leiders, verzorgers, tijdwaar-
nemers en scheidsrechters zelf 
een balletje trappen tijdens het 
leiderstoernooi. Dit toernooi is 
eveneens recreatief.

Persbericht

Warm en droog
Veel wind en regen tijdens de kerstvakantie; nog afgezien van de toestand van de velden zijn dat niet de 
omstandigheden waaronder de meeste (jeugd)voetballers hun wedstrijden graag spelen. Toch kon er in 
Goes volop gevoetbald worden, maar dan lekker warm en droog in de zalen van het vernieuwde Sportpunt 
Zeeland. En wie toch graag nat wilde worden kon tegen een sterk gereduceerde prijs een duik nemen in het 
prachtige zwembad van het sportcomplex.

NOYA FOTOGRAFIE
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Hoofdsponsor
Sportpunt Zeeland

en verder:
Gemeente Goes
De Bruine Hypotheken en Pensioenen. Goes
Van Bruggen Adviesgroep, Goes
Drukkerij Zeeland, Goes
Rabobank Oosterschelde
Z.V.V. ‘De Bevelanden’ Goes
Livingstone Sierbestratingen, Goes
Bouman Kantoor Totaal, Goes
Bakkerij ‘De Gouden Korenaar’ Goes
Bowlland (bij de Zeelandhallen), Goes
Krijger Koerier Post, Kloetinge
Glashandel / Glasslijperij Melieste, Goes
Supermarkt C1000 Clement, Kamperland
Fa. Schuit en Zn Woninginrichting, Wolphaartsdijk
Supermarkt Dirk van den Broek, De Bussel, Goes
De Volkswinkel, Goes
Van Westen Men’s Wear, Goes
Multivlaai, Goes
Installatiebedrijf Zuid (IBZ), Kamperland
The Read Shop in De Bussel, Goes
Roegiers De Koeijer, Heinkenszand

Fabery De Jonge Juweliers, Goes
Assurantiekantoor De Koning, Goes
Bouwbedrijf Breas en Zn, Goes
Eeterij-Spelerij VierLinden, Goes
Meulenberg Wonen, Kamperland
Frank de Kok Schilderwerken, ’s-Gravenpolder
Corstanje Assurantiën, ’s-Heer Arendskerke
Autofit, Goes
Het Bloemenpaleis, Goes
Agrimarkt, Goes
CDA Goes
Katsman Tuinhout en Rondhout, Goes
Businessclub Contact, Goes
Sponsorcommissie Apollo,’s-Gravenpolder
Bouwbedrijf Van de Linde, Goes
Vergo Sport, Vlissingen
Lunchcafé / Brasserie ‘De Bult’ Goes
Speciaalzaak Simon, Goes
De Flowershop, Goes
Intertoys, Goes
Lunchcafé Stadhuis, Goes
Lamb Weston Meijer, Kruiningen
Zeeuwse Asfalt Onderneming, Middelburg
Den Dekker Bouw, ’s-Gravenpolder
Autodemontagebedrijf Otte, ’s-Heer Arendskerke

NOYA FOTOGRAFIE
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A-junioren  
  
1. Kloetinge 2
2. Bevelanders 1
3. Kloetinge 3
4. Kloetinge 1
5. Kloetinge 4
6. SSV 2
7. Apollo 1
8. SSV 1
9. Arendskerke 1 
10. Wolfaartsdijk 
1 
11. Robur 1

Meisjes A/B

1. SSV M1
2. SSV M2
3. Wolfaartsdijk M1
4. Goes M2
5. Goes M1

B-junioren

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

C-junioren

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

Meisjes C

1. Kloetinge M2
2. Bevelanders M1
3. Kloetinge M1
4. Bevelanders M2

D-pupillen

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

Meisjes D

1. Kloetinge M2
2. Kloetinge M1
3. Goes M1
4. Bevelanders M1
5. Bevelanders M2
6. Wolfaartsdijk M1

E-pupillen

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

F-pupillen (2e jaars)

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

F-pupillen (1e jaars) 
Poule 2

1. SSV 2
2. Kloetinge 5
3. Kloetinge 6
4. Kloetinge 7
5. Arendskerke 2

F-pupillen (1e jaars) 
Poule 3

1. Wolfaartsdijk 2
2. Apollo 2
3. Goes 2
4. Kloetinge 8
5. Kloetinge 9

Mini-pupillen Poule 1

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

Mini-pupillen Poule 2

1. SSV 1
2. SSV 2
3. Kloetinge 3
4. Arendskerke 1
5. Apollo 1

VERDERE INLICHTINGEN:
Adri de Bruine 
(voorzitter organisatiecommissie)

Tel. 0113-228388

e-mail: abdebruine@zeelandnet.nl

Bram Bouwense
(lid organisatiecommissie)

Tel. 0113-220198

e-mail: bbouwense@zeelandnet.nl

Antoine van Goethem
(secretaris organisatiecommissie)

Tel. 0113-250839

e-mail: vgoethema@zeelandnet.nl
NOYA FOTOGRAFIE
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Oproep
Zoals iedereen kan weten, be-
staat er een Kloetinge-archief, 
opgezet door Arjan Bot (helaas 
niet meer in ons midden) en 
ondergetekende. Met steun van 
Gerben Polderdijk zet ik het werk 
nu voort. In de kantine hangen 
mooie foto’s, maar we willen er 
nog meer hebben.
Daarom vraag ik u als archivaris 
of u nog (elftal)foto’s heeft. Wilt 
u die dan afgeven op het wed-
strijdsecretariaat, voorzien van 
enkele gegevens, zoals de naam 
van het elftal (b.v. Kloetinge 8), 
het jaartal, het seizoen en de na-
men van de spelers op die foto?

Uw foto wordt gekopieerd en als 
u uw naam en adres erop zet, 
krijgt u het origineel weer terug. 

Bij voorbaat dank!

Joop Quinten
Bramestraat 67
Goes

Wie heeft er nog foto’s

Rondrit van de kampioenen in 2005 

Prijsvraag

Op Omroep Zeeland was ik onlangs getuige van het laatste deel van 
een kleine radioquiz.
Vermoedelijk was eerder in de uitzending al informatie verstrekt en 
nu konden luisteraars bellen voor het goede antwoord op de vraag 
“waar vandaan en waarheen was de 98 jarige mevrouw van Haneg-
hem verhuisd.”
De eerste beller zat er volkomen naast, maar de tweede, een zekere 
Piet uit Zaamslag, melde triomfantelijk dat hij er zeker van was. 
Mevrouw was vanuit Breskens naar Oostburg getrokken en wist hij 
daar zelfs nog enkele details aan toe te voegen. Bingo, dat antwoord 
wilde de omroeper horen en de gewonnen prijs, in de vorm van een 
ijskrabber, zou zo spoedig mogelijk zijn kant op komen.

Even twijfelde de vragensteller nog of de beloning nu wel of niet opgestuurd moest worden toen de winnaar 
in sappig Zeeuws-Vlaams dialect liet weten: “Nou, ‘t is te hopen da’k um nie nôdig aen.”

Henk 

Even twijfelde de vragensteller nog of de beloning nu wel of niet opgestuurd moest worden toen de winnaar 
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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 Lindenbergh 23 05 37

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C junioren Arjan van Schaik 25 00 57
B1, B2, B3,  Jan Zandee 21 19 99
C1, C2, C3 
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Philip van Gurp 31 65 00

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 06 46 15 84 91
 L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
A2 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
 T Mohammed El Mecaniqui 06 33 62 80 32
A3  vacant
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Jordi Heikens 06 29 20 0585
 T Wilmar Pathuis 06 13 62 53 47
 L Arjan van Schaik  25 00 57
B2  T Erik Willemse  06 12 89 25 45
 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46 
B3 T Pieter Lindenbergh 
 T Rick Advocaat
 L Theo Schepens 25 13 22
B4 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 T John Koster 25 29 88
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
C1 T Serge Ouinten 06 25 02 05 21
 T Jason Tjien-Fooh 06 30 61 38 40
 T Hans van Dienst 06 21 66 23 76
 L Loek Schipper 23 00 20
 L Johan van der Ploeg 06 20 01 59 97 
C2 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
 L Wim Folmer 23 24 08 

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

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 78 50 59
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Kole
D3 T Wouter Duvekot
 T Rick Huibrechtse
D4 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 21 14 02
 T Wietze van Ruiten
D5 T Rien Menheere 23 16 85
 L Annemarie Smit
D6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37 
D7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38 
MD1 T Martin van Dijk 06 50 50 20 99
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
 L Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
 L Eric Houtepen 21 37 39
E2 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Jacco Honingh 25 07 56 
 T Philip van Gurp 31 65 00
E3 T Jan-Kees de Bruine 06 11 31 82 17
 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
 T Arjan van Goethem 25 08 39
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45 
E6 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
E7 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48  
E8 L Monica Cornelisse 23 21 21 
E9 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Berry Simonse 06 48 66 48 32
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F1 T Jeffrey van de Velde 06 46 22 24 75
 T Abko Nijsse 06 22 41 26 25
 T Cor van Gogh 06 24 82 16 88 
F2 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 06 13 01 08 81
 T Albert Joosse 06 46 75 35 92
F3 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Sander van Rooijen 06 20 43 99 94
 T Richard van Diest 06 10 92 22 25  
F4 T Erik Stevense 06 50 50 70 03
 T Bob den Engelsman 06 48 49 75 03 
F5 T Kornelis Kamerling 06 23 31 54 03
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
F6 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

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

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

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

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

OVERIGE NAMEN
Webteam
Arie van Bochove, Jacob Dijkstra, Patricia van 
Gastel, Antoine van Goethem en Martin Robesin
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 06 23 30 26 66
Annelies Minnaard 85 12 49
tvermeulen@zeelandnet.nl
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 21 47 77
Jaap Vis 23 06 26
Archief
Joop Quinten 22 31 39
Beheerder sponsorhome
Denice Dekker 21 45 76
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Consul
Jan van de Plasse 21 23 91
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 23 06 26
Scheidsrechterscoördinator
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




