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

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

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

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinatoren:
A, B en C junioren Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 211 999
 janzandee@zeelandnet.nl
D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 252 074
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Jans Onderdijk Bachlaan 31 4462 JM Goes 232 988
 jans_onderdijk@hotmail.com
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 0628 264 301
 guidovandevelde73@gmail.com
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614 284 856
 johnebert@zeelandnet.nl

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

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

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

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

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
www.bckloetinge.nl

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

Redactie
Adri de Bruine
Leen Kraak
Len Wolters
Lennart Zweemer
Ronald Krijger
Henk Schalkoort
Henk Steenbakker 
Wim Sturm
Jan Weeda

Redactie-adres
Coxstraat 36
4421 DA  Kapelle
Tel. 330474
clubblad@vvkloetinge.nl

Verschijning
Tijdens het voetbalseizoen.
De redactie houdt zich het recht voor 
om ingezonden artikelen in te korten 
of te weigeren. Plaatsing van inge-
zonden artikelen houdt niet in, dat de 
redactie verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor de inhoud.
Overname uit dit blad is niet toege-
staan zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.

Inlevering kopij
Email: clubblad@kloetinge.nl
Uiterste inleverdatum staat vermeld in 
dit nummer. Grote digitale bestanden 
kunnen aangeleverd worden via
www.wetransfer.nl
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Af
Regelmatig hoor je van mensen, dat ze vinden dat hun werk nog niet af is. Maar ik vraag me af, wanneer is 
je werk helemaal af? Als een aannemer een bepaald werk aanneemt, zal dat karwei op een gegeven mo-
ment opgeleverd worden en daarmee is dat karwei af. Maar het is voor het bedrijf te hopen, dat er nieuwe 
opdrachten zijn, want anders gaat het niet goed. In mijn eigen werk was de avond van de uitreiking van de 
diploma’s aan de eind-examenkandidaten een moment, waarop je zou kunnen zeggen, dat het werk af was. 
Dat wil zeggen, voor die groep leerlingen, want na de zomervakantie wachtten er weer nieuwe examen-
klassen. Dus wanneer is je werk af? 

Van de redactie

In de voetbalwereld gaat het 
ook zo. Aan het eind van het 
seizoen is een bepaalde plaats op 
de ranglijst bereikt. Maar na de 
zomervakantie begint iedereen 
weer met nul punten en vaak met 
een groep met wat andere spelers 
er in. Wanneer is je werk dan af? 
Frank de Boer is na vier kampi-
oenschappen blijkbaar niet klaar 
bij Ajax. Na een vijfde kampioen-
schap dan wel?
Als Ronald Koeman bij Feyenoord 
gebleven was, zou dat uitgelegd 
kunnen worden, dat hij zijn werk 
nog niet als ‘af’ beschouwde.Be-
tekent zijn vertrek naar Engeland 
dat zijn werk wel af was?
Onlangs zag ik op Omroep Zee-
land een programma over Tho-

lense Boys. Daarin werd gezegd, 
dat het streven is een stabiele 
2e klasser te worden. Wanneer 
ben je een stabiele 2e klasser; na 
2 keer in het linker rijtje te zijn 
geëindigd of pas na 5 keer? Wie 
het weet mag het zeggen.

In dit nummer vindt u o.a. een 
uitnodiging voor en informatie 
over de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van 9 februari 
a.s., een verslag van het Jeugd-
kerstzaalvoetbaltoernooi; infor-
matie over de actie Clubkas van 
de Rabobank en wat u kunt doen, 
een artikel over de spelregeltoets 
voor de 2e jaars B-junioren en 
nog veel meer interessante zaken. 

Uitbreiding redactie
Als het goed is, bent u in de eer-
ste nummers van dit seizoen ook 
de bijdragen van enkele ‘nieuwe’ 
schrijvers tegen gekomen.
De redactie is uitgebreid met 2 
jonge leden; Len Wolters en Len-
nart Zweemer. Len studeert jour-
nalistiek en van Lennart is al twee 
keer een bijdrage in VI gepubli-
ceerd als ‘Brief van de week.’
U zult begrijpen, dat we erg blij 
zijn met hun inbreng. We hopen, 
dat u dat ook zo ervaart.

Wanneer is iets af? In elk geval is 
dit voorwoord gereed; het club-
blad echter nog lang niet! 

Adri de Bruine
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2014 - KNVB 125 jaar
Dit jaar, op 8 december, bestond de KNVB 125 jaar.
Een feestelijke dag, waar we samen met alle voetballers, supporters, 
vrijwilligers en andere betrokkenen naartoe hebben geleefd.

Cadeau voor de vereniging
Natuurlijk is er ook een cadeau voor de verenigingen zelf. Want samen 
hebben we 125 jaar gewerkt aan een uniek voetballandschap waardoor 
inmiddels ruim 1,2 miljoen leden wekelijks kunnen voetballen. Wij wil-
len bij deze dan ook onze dank uitspreken aan alle verenigingen!
Het Nederlands elftal was in Brazilië succesvol in de prachtige tenues 
met daarop het jubileumlogo, speciaal door Nike voor de KNVB ontwik-
keld. Aan alle verenigingen geeft de KNVB een doek met dit jubileum-
logo cadeau. Een prachtig doek voor in de bestuurskamer of kantine.

De KNVB
Inmiddels heeft Jan Weeda, als vertegenwoordiger van vv Kloetinge, 
het doek op 12 november 2014 uitgereikt gekregen door Maarten 
Vruggink van de KNVB.
Het doek zal een mooi plaatsje krijgen in de kantine.

Jan Weeda

 Maarten Vruggink overhandigt het doek aan Jan Weeda

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zondag

mrt.  20151
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Van het Bestuur

vv Kloetinge
een voetbalclub om trots op te zijn
De afgelopen weken was onze club bij herhaling in het nieuws en helaas niet altijd in positieve zin. Dat is 
erg jammer. De club en haar leden verdienen namelijk beter. vv Kloetinge is immers al tientallen jaren een 
van de toonaangevende clubs in Zeeland en dat is niet in de laatste plaats te danken aan al haar vrijwil-
ligers die, jaar in jaar uit, zich geheel belangeloos inspannen om zoveel mogelijk leden op actieve en/of 
passieve wijze plezier te laten beleven aan het mooiste spelletje van de wereld.

Aan het einde van het seizoen 
nemen we afscheid van onze 
hoofdtrainer Diederik Hiensch. 
Laat er geen misverstand over 
bestaan dat wij hem zeer erken-
telijk zijn voor het werk dat hij de 
afgelopen jaren voor onze club 
heeft verricht.

Daags nadat het besluit bekend 
was gemaakt dat de wegen van 
Diederik en vv Kloetinge gingen 
scheiden, kwamen de eerste sol-
licitaties al binnen. Het bleken 
sollicitanten van kaliber te zijn, zo 

kon uit hun CV’s worden opge-
maakt. Ook dit is een reden om 
trots op onze club te zijn want vv 
Kloetinge staat bij het trainersgil-
de blijkbaar hoog aangeschreven.

De keuze is uiteindelijk geval-
len op Arie van der Zouwen. Net 
zoals Diederik is hij docent aan 
het CIOS te Goes. Verder beschikt 
hij over een grote dosis nationale 
en internationale ervaring. Zowel 
in het Midden als in het Verre 
Oosten is hij namelijk als hoofd-
coach werkzaam geweest. Niet 
alleen aan de A-selectie doch ook 
aan onze jeugdafdeling zal Arie 
aandacht besteden. vv Kloetinge 
ziet dan ook het volgend seizoen 
met Arie van der Zouwen vol 
vertrouwen tegemoet.

Maar voor het zover is, zal de A-
selectie zich de komende tweede 
seizoenshelft in de hoofdklasse B 

moeten handhaven. Dit zal niet 
eenvoudig zijn maar dat gaat 
zeker lukken. Diederik en zijn 
spelersgroep zijn er immers klaar 
voor. Ze hebben er zin in. 

Datzelfde geldt natuurlijk voor 
de overige seniorenteams en alle 
junioren- en pupillenteams van 
onze club. Iedereen heeft weer zin 
om bij onze club met voetballen 
bezig te zijn. 
Iedere zaterdag worden weer tal-
loze wedstrijden op het Wesselo-
park gespeeld. Iedere zaterdag is 
het weer een komen en gaan van 
voetbalteams. Iedere zaterdag 
wordt dat weer door onze vrijwil-
ligers in goede banen geleid en 
ook dat is een reden om trots op 
onze club te zijn!
Iedereen veel voetbalplezier toe-
gewenst en hou het sportief!

Dirk VeldhofArie van der Zouwen

Diederik Hiensch
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Buitengewone ledenvergadering
maandag 9 februari 2015

Heel vv Kloetinge in dezelfde tenues
De vereniging wil al haar leden vanaf komend seizoen in dezelfde tenues steken, om de uniformiteit te 
bevorderen. Hiermee hoopt het bestuur en nieuwe stap voorwaarts te maken in de ontwikkeling en het aan-
zien van de club. Ieder spelend lid ontvangt een shirt en een broekje. Per team wordt ook een keeperstenue 
met handschoenen + teambag beschikbaar gesteld.

Om dit te bewerkstelligen stelt 
het bestuur een contributieverho-
ging van € 10,- voor. 
De totale kosten per tenue lig-
gen om en nabij de € 20,- per 
jaar per spelend lid. De helft van 
dit bedrag wordt betaald door 
sponsoring. 
Om toestemming van de leden 
te verkrijgen nodigt het bestuur 
u van harte uit om op maandag 
9 februari 2015, aanvang 19.30 
uur, de buitengewone algemene 
ledenvergadering bij te wonen.

Kledingbeleid
In de loop der jaren is wildgroei 
ontstaan in de (wedstrijd)kleding 
van de verschillende Kloetinge-
teams. De vereniging heeft al 
een aantal jaren een contract met 
Hummel als kledingleverancier. 
Dit contract verplicht ons kle-
ding af te nemen bij Hummel via 
Intersport Erik. In ruil daarvoor 
worden we gesponsord door en 
ontvangen we kortingen van Erik 
en Hummel. Het feit doet zich 
voor dat steeds meer mensen/
bedrijven kleding bestellen via 
andere leveranciers (België-route) 
en die ter beschikking stellen aan 
teams. Hierdoor loopt de vereni-
ging inkomsten mis, wat ten koste 
gaat van de eigen leden.
Als bestuur willen we nu via een 
koerswijziging meer grip op de 
kleding krijgen. De reden om dit 
nu te doen, is dat het contract 
met RABOBANK afl oopt. Hier-
door komen de tenues van alle 
standaard jeugdteams weer ‘vrij’.

Ook willen we indamming van de 
België-route waardoor we onze 
verplichtingen uit het Hummel-
contract weer kunnen nakomen. 
De zogenaamde België-route kan 
voor problemen met de Belasting-
dienst zorgen. Bij een team dat 
gratis aangekleed wordt door een 
sponsor en waarvan de kleding 
in België zonder BTW is aange-
kocht dienen wij als vereniging 
alsnog BTW af te dragen aan 
de Belastingdienst. Deze kosten 
zijn wij dus altijd kwijt terwijl we 
geen inkomsten uit de aankoop 
van deze kleding ontvangen. We 
willen het Kloetingetenue, dat in 
onze visie een grote marketing-
waarde vertegenwoordigt, beter 
fi nancieel gaan vermarkten.

Kledingsponsoring
Ieder spelend lid ontvangt dus 
een shirt en broekje. Per team 
wordt een keeperstenue met 
handschoenen + teambag be-
schikbaar gesteld. Op de broek, 
de achterzijde van het shirt en de 

voorzijde van het shirt zijn spon-
soruitingen mogelijk. Broek, shirt, 
mouw en achterzijde worden 
voorzien van centrale sponsorui-
ting en de voorzijde van het shirt 
biedt ruimte voor een individuele 
sponsor per team. Alle overige 
in teamverband te sponsoren 
zaken dienen plaats te vinden 
via de vereniging. Teams worden 
verplicht de uitgereikte kleding bij 
alle wedstrijden te dragen.

Logo
Het logo van vv Kloetinge is 
recent gedeponeerd (procedure 
loopt nog!) , dat wil zeggen dat 
zonder toestemming van het 
bestuur niemand gebruik mag 
maken van ons logo. Misbruik zal 
aangepakt worden.

De Statuten van de vereniging 
schrijven voor dat een aanpassing 
van de contributie door de leden-
vergadering wordt vastgesteld. 
Omdat we nu reeds alle voorbe-
reidingen dienen te treffen om 
bovengenoemd kledingvoorstel 
bij de start van het nieuwe sei-
zoen in te laten gaan, schrijft het 
bestuur thans een buitengewone 
ledenvergadering uit om hiermee 
de toestemming van de leden 
voor dit voorstel te verkrijgen.

Het bestuur

Ieder spelend lid
ontvangt een
shirt en broekje
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voor de 

BUITENGEWONE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE
te houden op

maandag 9 februari 2015

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.
2. Contributieverhoging in verband met gewijzigd kledingbeleid.*
3. Sluiting

STEMRECHT OUDERS
STATUTEN ARTIKEL 17: Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Lid 2:
Een lid jonger dan zestien jaar heeft één stem. Een lid van zestien of zeventien jaar heeft twee 
stemmen en een lid van 18 jaar of ouder heeft drie stemmen.
Lid 3:
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid 
van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal voor niet meer dan twee leden 
een stem uitbrengen. 

* Begeleidende brief kan door leden worden opgevraagd bij de secretaris, 

 tel. 330474 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl

De secretaris

Het kan snel veranderen

Wim Leushuis – ooit nog trainer bij HSV Hoek – was vorig seizoen 
succesvol bij AFC in Amsterdam.
Het team werd landskampioen in het zondagvoetbal. Dit seizoen 
wilde het niet vlotten.
In december volgde ontslag. Leushuis zal er overigens niet mee zit-
ten, want hij is nu aan de slag in Koeweit en daar zitten de centen.

JvdW

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j
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7 maart
Das Grosse Klusdurpfest

8 maart
Jeugd naar Feyenoord - NAC

9 mei
Dick Bunt toernooi E-, F en mini

29 mei
ING bedrijventoernooi

12-14 juni
voetbalkampen

? april
Disco D-pupillen en C-junioren

23 mei
Dick Bunt toernooi D en C

6 juni
seizoensafsluiting

Verder informatie omtrent 
deze evenementen wordt 
verstrekt via fl yers, website
en de Korrel.
We zijn uiteraard blij met een 
grote opkomst en hopen dat 
ieder het naar de zin heeft.

De evenementencommissie

E V E N E M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2014-2015

 

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Maart
3 Abdirashid Aneye Umar
6 Wessel Kodde
9 Flo Verhulst
20 Lars van de Leur
23 Siem Dommisse
23 Luuk Dommisse
23 Dook Roelands
25 Youran Panday
28 Daan Zijlma
29 Sven Lagendijk
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vv Kloetinge mag erg blij zijn met de bloeiende sponsorclub Business-
Club vvKloetinge. Zij zorgen voor fi nanciële ondersteuning van de 
vereniging, niet alleen van de eerste selectie, maar van de hele vereni-
ging. In elk nummer van ‘Op de Korrel’ stellen we een bedrijf aan u 
voor. Deze keer had ik een gesprek met Coen van Sluijs en
Herbert van Waarde van Livingstone Goes, niet toevallig gevestigd 
aan de Livingstoneweg 2 in Goes.

LIVINGSTONE GOES

Sponsor van de maand

Het pand van Livingstone aan de gelijknamige weg

door Adri de Bruine

File
Je staat daar nogal eens stil, 
of je rijdt er erg langzaam, bij 
de spoorwegovergang op de 
Anthony Fokkerstraat. Vooral 
aan het eind van de middag 
als iedereen weer op weg naar 
huis is, loopt het verkeer er nog 
wel eens vast. En uiteraard in 
de zomer, als de stoomtrein 
de weg oversteekt. Als je daar 
dan toch staat, zie je vast de 
klinkers, tegels en het tuinhout 
langs de kant van de weg, want 
net in het hoekje tussen de 
Fokkerstraat en de spoorweg 
zit Livingstone Goes; het bedrijf 
van Coen en Herbert. En ze 
zitten daar goed. Coen: “Het 

is een echte zichtlocatie aan de 
invalsweg naar Goes-Zuid. Het 
is hier altijd druk. Zelfs de pas-
sagiers van de stoomtrein zien 
ons bedrijf. Bovendien zitten 
we vlak bij de A58; we zijn dus 
goed bereikbaar en we zitten 
zelf ook zo op de snelweg. Sinds 
deze zomer hebben we een 
eigen vrachtwagen, waar mijn 
broer Rik op rijdt. We leveren in 
heel Zeeland, maar hebben ook 
klanten in West-Brabant en zelfs 
daarbuiten.”

Alles voor de tuin
Herbert: “In de winter is het re-
delijk rustig, maar over een paar 
weken krijgen mensen weer de 

kriebels en is het de tijd om de 
tuin aan te pakken.” Coen vult 
aan: “We hebben letterlijk alles 
voor de tuin; sierbestrating, 
straatklinkers, opsluitbanden, 
tuinverlichting, zand, meer dan 
80 verschillende soorten grind, 
tuinhout, tuinhuisjes, schut-
tingen en zelfs kunstgras. Er 
zijn veel verschillende vormen 
van sierbestrating mogelijk. In 
de showroom en in de show-
tuin zijn heel veel materialen te 
zien.”

“We kunnen de klanten ad-
viseren met betrekking tot 
de materialen die ze kunnen 
gebruiken. We hebben op dat 
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gebied ervaring genoeg.” Toch 
is Livingstone Goes een jong 
bedrijf (vanaf 2010) maar zowel 
Coen als Herbert werkten al 
lang in deze branche. Coen was 
jaren  verkoper van bestrating-
materialen. “Op een bepaald 
moment denk je: ’Dat moet ik 
ook kunnen en misschien wel 
beter!’ Maar het is toch een 
hele stap om voor jezelf te gaan 
beginnen. Belangrijk is, dat je 
vakkennis hebt en veel men-
sen kent.” Herbert deed vooral 
ervaring op in de aanleg van 
sierbestrating. Samen hebben ze 
dit bedrijf opgezet. Ze hebben 
allebei een technische opleiding; 
de handelskant hebben ze in de 
praktijk geleerd. Coen: “Mijn 
broer werkt hier nu ook en mijn 
vrouw doet de administratie. 
Verder steken de beide vaders 
zo nodig een helpende hand 
toe. Door onze kleine organi-
satie kunnen wij zeer fl exibel 
werken.”

Herbert: “We werken samen 
met een groot aantal hoveniers 
en bestratingsbedrijven uit de 
regio Zeeland die eventueel 
de aanleg van de tuin kunnen 
verzorgen of bijvoorbeeld een 

nieuwe schutting of tuinhuis 
kunnen plaatsen.
Naast de particuliere klanten 
hebben we ook een aantal 
bedrijven, zoals aannemers in 
de wegenbouw als klant. Dat 
gaat dan vooral om het leveren 
van grote hoeveelheden. Zo legt 
Dekker bv de bestrating bij de 
nieuwe bakkerij van Bakker Boer 
en wij hebben die bestrating 
geleverd. We leveren niet alleen 
allerlei soorten straatklinkers, 
maar ook stoeptegels en stelton-
platen.”

Actiestraat 
“Naast ons assortiment, dat 
te zien is in onze showroom 
en catalogus, hebben wij altijd 
aantrekkelijke aanbiedingen in 
onze actiestraat. Als mensen op 
zoek zijn naar een goedkope op-
lossing voor hun bestrating dan 
bieden de restantpartijen bestra-
ting van Livingstone Goes hen 
uitkomst. Wij presenteren steeds 
een wisselend assortiment van 
nieuwe partijen tegels en klin-
kers tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

Ook buiten staat een groot deel van het assortiment uitgestald

Ook buiten staat een groot deel van het assortiment uitgestald
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uitlopende collecties of res-
tanten zijn van fabrikanten uit 
vorige seizoenen. Deze restpar-
tijen zijn meestal groot genoeg 
om ook een omvangrijk project 
te kunnen uitvoeren.”
 
Vloer- en wandtegels voor
binnenshuis 
Coen: “Daarnaast hebben 
we ook meer dan 180 soor-
ten wand- en vloertegels voor 
binnenshuis . Door een groot as-
sortiment hebben we voor elke 

ruimte en prijs wel een geschikte 
tegel. Of men nu die ene bijzon-
dere tegel wil, of liever een tegel 
met de standaardmaten en /of 
kleuren , ze kunnen altijd bij ons 
terecht.”

Zaterdag
De zaak is ook op zaterdagmor-
gen open. In de winterperiode 
kan Coen ’s morgens nog wel 
eens gaan kijken naar de wed-
strijden van zijn zoons, maar in 
het voorjaar lukt dat niet. De 
zaterdagmiddag is voor beide 
heren vrij; voor Herbert bete-
kent dat lekker vrij zijn en voor 
Coen betekent het VOETBAL. 
De hele familie Van Sluijs is 
Kloetinge-supporter. Zo kun je 
bijna elke zaterdag als er ge-
voetbald wordt op het Wes-

selopark vader Adri en de zonen 
Coen en Rik op hun vaste plekje 
langs de lijn vinden, samen met 
nog enkele ‘kenners’. Het maakt 
niet zoveel uit welk elftal er 
voetbalt; het 1e, het 2e, 3e, 4e 
(het team waarin Rik tot eind 
van vorig seizoen speelde) of de 
A-junioren, ze zijn van de partij. 
Coen: “We komen bijna niet in 
het sponsorhome; ik geef er de 
voorkeur aan om gezellig een 
biertje te drinken in de kantine 
met m’n vader. We zijn sponsor 
omdat het nu eenmaal ‘onze’ 
club is.” En dat klopt wel! Vader 
Adri heeft bij Kloetinge gevoet-
bald en is jeugdleider geweest, 
Coen, Rik en zijn vrouw Esther 
hebben er gespeeld en ook de 
jongste generatie van de familie 
Van Sluijs speelt in het groen-
wit. Naast Kloetinge steunt 
Livingstone Goes nog enkele 
sportverenigingen in de buurt. 

Enkele zakelijke gegevens
Livingstoneweg 2
4462 GL GOES
Tel. 0113-222000
www.livingstonegoes.nl

Adri de Bruine

Voor transport van de zware materialen is Livingstone goed uitgerust

van Waarde
van Slui js

Rechtszaak tegen vorig bestuur

Bij Bolnes (1e klasse zaterdag) is enige tijd 
geleden het bestuur afgetreden. Er 
is een interim-bestuur aangetreden, 
dat orde op zaken moet stellen, 
maar geen enkele medewerking 
van het vorige bestuur krijgt
(correspondentie, fi nanciële stuk-
ken e.d.). De adviseur van het interim-bestuur overweegt nu een 
rechtszaak aan te spannen tegen de oud-bestuursleden om de beno-
digde informatie boven tafel te krijgen.

JvdW
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Ledenmutaties
Vervallen:
James Blankenburgh
Senne van Dijk
Kevin Harinck
Joost van Horssen
Melvin Houweling
Stan Houweling
Aidan Lems
Stefan Peters
Delano Westerink
Levi Weijma
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Onderscheiding

voor
 Eddy

Het was voor hem echt een 
verrassing. Er waren best wat 
mensen, die wisten wat er op 
de Nieuwjaarsreceptie zou gaan 
gebeuren, maar gelukkig had ie-
dereen zijn mond gehouden. Dus 
werd Eddy totaal overvallen. Betty 
Schelle en Joep Timmermans van 
het districtscollege (vroeger het 
districtsbestuur) van de KNVB 
Zuid 1 prezen om beurten de ver-
diensten van Eddy. Iedereen had 
toen al in de gaten, dat het niet 
om zilver zou gaan, maar om de 
gouden speld. En die werd hem 
dan ook door Betty opgespeld.

Eddy is vanaf het moment dat hij 
bij onze vereniging kwam, betrok-
ken geweest bij de jeugd. Dat was 
nog in de tijd van het Zilveren 
Ganze Toernooi. Hij heeft bijna 
alle werkzaamheden wel gedaan. 
Zo was hij lid van de jeugdcom-
missie, jeugdleider, grensrechter 
en scheidsrechter. Je deed (doet) 
nooit tevergeefs een beroep op 
hem.

Ook bij de bouw van het clubhuis 
en later de tribune was hij duide-
lijk betrokken. Er zijn prachtige 
verhalen, vooral over de bouw 
van het clubhuis. Ook nu is hij 
volop betrokken bij het werk in 
het clubhuis. Voor de huldiging 
op de Nieuwjaarsreceptie werd 
hij letterlijk van achter de bar 
geplukt. En nog steeds fl uit hij 
regelmatig wedstrijden. Bij het 

Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
is hij een vaste kracht. Op het 
toernooi van een maand geleden 
stond hij elke dag bovenaan het 
lijstje scheidsrechters.

Bij de KNVB zagen ze ook de inzet 
van Eddy voor de jeugd. Hij werd 
lid van de werkcommissie jeugd-
voetbal. Hij organiseert mede de 
fi naledagen om de districtsbeker 
en het districtskampioenschap 
voor de jeugd in Zuid 1. Verder 
is hij als controller betrokken bij 
de uitvoering van de alternatieve 
straffen voor de jeugd. In die 
functie gaat hij op bezoek bij de 
clubs om te controleren of een 

door de KNVB opgelegde straf 
ook wordt uitgevoerd. Duidelijk 
is dat Eddy zijn taken met 100 % 
inzet uitvoert. Zelf was ik lid van 
de Kamer Jeugdvoetbal in Breda 
en we hebben urenlang zitten 
praten over het jeugdvoetbal. Als 
er dingen fout gaan, heeft hij daar 
echt moeite mee. Jammer dat zo 
iemand er binnenkort mee gaat 
stoppen.

Ook op deze plaats feliciteren we 
Eddy met zijn gouden speld. 
Die speld is volkomen verdiend. 

Adri de Bruine

Eddy van Avermaete werd die avond ‘overvallen door de KNVB
Trots toont hij zijn onderscheiding, behorende bij de gouden speld
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In de rubriek ‘Kloetinge All Stars’ komt iemand met een voorliefde voor 
vv Kloetinge aan het woord.
Hij of zij stelt het beste elftal van Kloetinge aller tijden samen.

Erik de Groene Wilco de ValkIstvan Bakx

John Schot Marcel LourensJohan de Goederen

Jan-Kees de BruineArno Melaard John Bentschap Knook Bjorn Quartel

Jaap Pijnenburg

Yannick Sohilait (23)
verzorgt de aftrap.
De huidige leider van Kloetinge 7 
is sinds 1995 lid van onze vereni-
ging. In het verleden doorliep hij 
als voetballer verschillende jeug-

delftallen en vorig jaar was hij nog 
de rechterhand van Willy Lund bij 
de A1. Vader Paul was jarenlang 
jeugdtrainer op het Wesselopark 
en oom Kees Zwamborn had zelfs 
het eerste onder zijn hoede.

In de voorbije jaren zag Yannick tal 
van thuis- en uitwedstrijden van 
het eerste.
Een kleine twintig jaar Kloetinge 
levert het volgende resultaat op:

door Len Wolters
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Korrel
Als clubbladmedewerkers vragen we ons wel eens af of dit blad ook 
daadwerkelijk gelezen wordt. Aan de andere kant ontvangen we ook 
regelmatig positieve (en een enkele keer negatieve) reacties. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie kregen we een hart onder de riem gestoken 
door niemand minder dan Joep Timmermans van het districtscollege 
van de KNVB Zuid 1.

Hij maakte duidelijk dat ‘De Kor-
rel’ ook in Breda gelezen wordt. 
Joep had in het decembernummer 
iets gelezen over het beleid van 
de KNVB.
Onze vaste medewerker JvdW 
(ex-voorzitter Jan van de Weele) 
had daarin zijn twijfel uitge-
sproken met betrekking tot het 
streven van de KNVB om dichter 
bij de verenigingen te komen. 
Volgens Joep was er geen aanlei-
ding voor deze twijfel. 
Duidelijk is wel, dat veel voetbal-
zaken in de toekomst vanuit Zeist 
geregeld gaan worden. Hoe dat te 
rijmen is met de wil om dichterbij 
de clubs te komen, vragen wij ons 
af. Schaalvergroting heeft in het 
algemeen dit effect niet.
In de tijd van de afdeling Zeeland 
stond de KNVB heel dicht bij de 
clubs. Iedereen kende Liesbeth, 
Wim Broekhoven, Wim Schoe en 
Wim Jagt. Als je naar het bonds-

bureau belde wist je wie je aan 
de lijn had en dat was weder-
zijds. Problemen werden zo snel 
opgelost. 

Zoals eind tachtiger jaren. 
Kloetinge A1 speelde in de 
landelijke hoofdklas en had best 
aantrekkingskracht op A-junioren 
uit de buurt. Nadat één van deze 
jongens twee jaar in Kloetinge A1 
had gespeeld wilde hij als senior 
proberen een plekje te verove-
ren in Kloetinge 1. Toen na een 
aantal weken bleek, dat dit niet 
ging lukken, wilde hij terug naar 
zijn oude club. Dat kon eigenlijk 
niet, maar doordat beide clubs en 
de KNVB geen bezwaar hadden, 
speelde deze jongen de rest van 
het seizoen in het eerste elftal van 
zijn oude club. Een oplossing op 
maat!
In Zuid 1 zou dat niet zijn gelukt. 
De afstand is veel groter en men 

heeft niet 
altijd goed in de gaten, 
wat er aan de hand is. Dat blijkt 
o.a. als een F-pupillenteam vanaf 
Tholen naar Zeeuws-Vlaanderen 
wordt gestuurd voor een beker-
wedstrijd. En als veel zaken vanuit 
Zeist geregeld worden zal het niet 
veel beter gaan...

Maar:
‘De Korrel’
wordt gelezen!’

Adri de Bruine

daadwerkelijk gelezen wordt. Aan de andere kant ontvangen we ook 

zijds. Problemen werden zo snel 

landelijke hoofdklas en had best 
aantrekkingskracht op A-junioren heeft niet 

Moeilijke woorden

In BNDeStem las ik een artikel met als kop 
“Amateurclub krijgt lachers op de hand met 
een raar persbericht”.Onderstaand de tekst.

“Het bestuur van SV United en trainer 
Joop Theunissen hebben de eerste 
seizoenshelft geëvalueerd. De vereni-
ging stelt voor de korte termijn andere 
prioriteiten dan trainer Joop Theunis-
sen wenst.
De divergerende korte termijn visie 
heeft tot gevolg dat de samenwerking 
per einde seizoen niet wordt gecontinu-
eerd.”
(Bron: clubwebsite)

Het is wel te hopen dat de schrijver van dit artikel de betekenis van alle woorden weet! JvdW
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Groepspraktijk voor fysiotherapie
‘DE CLAVERS’ 

Kinderfysiotherapie

Binnen Groepspraktijk voor fysiotherapie “De Clavers” neemt de kin-
derfysiotherapie een aparte plaats in: kinderen zijn immers geen ‘mini-
volwassenen’. Kinderen hebben hun eigen problemen op het gebied 
van het bewegend functioneren, waarvoor zij een specifi eke benade-
ringswijze nodig hebben die is aangepast aan het ontwikkelingsprofi el 
van het kind.

Sporten is gezond: het zorgt 
voor een goede conditie van het 
lichaam en kinderen die gere-
geld sporten presteren beter op 
school. Voetbal is tegenwoordig 
een populaire sport. 
Ook binnen vv Kloetinge nemen 
kinderen en jeugd een belang-
rijke plaats in. 
Bewegen en sporten en dus ook 
voetbal heeft als risico dat er een 
blessure op kan treden bij een 
kind. Om een kind dan op een 
juiste manier te behandelen is 
kennis van het in ontwikkeling 
zijnde kind een vereiste. Welke 
bewegingsmogelijkheden zijn op 
welke leeftijd normaal en welke 
belastingen kan een kind op 
een bepaalde leeftijd aan? Hoe 
is de ontwikkeling positief te 
beïnvloeden om bijvoorbeeld de 
belastbaarheid te vergroten? En 
hoe is herhaling van de blessure 
te voorkomen? Allemaal vragen 
waaruit blijkt dat de behandeling 
van een blessure bij kinderen 
bijzondere kennis en specifieke 
vaardigheden vereist. De kin-
derfysiotherapeut is hiervoor 
opgeleid.
In de begeleiding van de kinde-
ren willen wij onze deskundige 
bijdrage leveren. Er zal gepro-
beerd worden kinderen zo snel 
mogelijk van hun blessures te 
laten herstellen. Naast de behan-
deling van het fysieke probleem 
is begeleiding, voorlichting 

en preventie van recidief heel 
belangrijk.

Indien nodig en/of gewenst, kan 
er contact worden gezocht met 
de trainer/coach van het desbe-
treffende kind om de training af 
te stemmen op de mogelijkheden 
van het moment. Overbelasting 
dient te worden voorkomen maar 
gestructureerde opbouw om zo 
snel mogelijk weer aan het sport-
proces te kunnen deelhemen is 
belangrijk.
Het plezier in het voetballen 
staat natuurlijk voorop!

Ook willen we preventief werken 
in de begeleiding, gericht op het 
in kaart brengen van de fysieke 
mogelijkheden van de jeugdige 
spelers. Binnenkort starten we 
met een fysieke meting van de 
oudere jeugd in het B1elftal. De 
gegevens hiervan kunnen ook 
worden gebruikt in de revalidatie 
wanneer een speler na een bles-
sure zijn oorspronkelijke nivo wil 
bereiken. Het plan is om in de 
toekomst bij meerdere jeugdelf-
tallen dergelijke metingen uit te 
voeren.

De kinderfysiotherapeut
Een kinderfysiotherapeut heeft 
na de basisopleiding fysio-
therapie de vervolgopleiding 
kinderfysiotherapie gevolgd. De 
kinderfysiotherapeut heeft zich 

gespecialiseerd in de behande-
ling van kinderen en jongeren 
tussen 0 en 18 jaar op het gebied 
van het bewegend functioneren.

De kinderfysiotherapeut obser-
veert, onderzoekt en behandelt, 
maar geeft ook voorlichting en 
advies. De kinderfysiotherapeut 
werkt volgens een behandelplan; 
als het nodig is in overleg met 
andere disciplines, zoals de arts, 
leerkracht, logopedist of ergo-
therapeut. 

Marianne Dagevos-Karman
kinderfysiotherapeute
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Hoe werkt de
kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut wil 
eerst een volledig beeld van het 
motorisch niveau van het kind 
krijgen. Zij vraagt informatie op 
bij ouders, leerkrachten, huisarts 
en andere betrokkenen over hoe 
het kind zich onder verschillende 
omstandigheden gedraagt en zij 
onderzoekt en doet allerlei tests 
met het kind. Tenslotte be-
spreekt de kinderfysiotherapeut 
de bevindingen en stelt zij een 
behandelplan op.
De behandeling richt zich op de 
motorische ontwikkelingsmoge-
lijkheden van het kind. 
Het doel is dat het kind beter 
functioneert in zijn leefomge-
ving. Het oefenmateriaal dat 
wordt gebruikt is ontwikkeld 
voor kinderen en bedoeld om het 
plezier in bewegen te vergroten 
en bepaalde motorische functies 
aan te spreken.
Bij baby’s bestaat de behande-
ling voor een groot deel uit 
hantering- en speladviezen aan 
ouders. Ouders kunnen op die 
manier samen met hun kind ook 
thuis oefenen. Als dit nodig is, 
kan de kinderfysiotherapeut het 
kind ook thuis behandelen. Dat 
geldt vaak voor kinderen van 0 
tot 2 jaar of voor kinderen met 
een ernstige beperking. 
De duur van de behandeling is 
afhankelijk van de aard en de 
omvang van de klacht of van de 
specifieke hulpvraag. Soms is 
alleen een advies al voldoende, 
bijvoorbeeld een houdings- of 
sportadvies. Bij chronische 
klachten kan de behandeling 
langer duren.

Kinderfysiotherapie:
voor wie?
Kinderen ontwikkelen hun zintui-
gen en motoriek spelenderwijs. 
Meestal gaat dat goed en bijna 
ongemerkt. Maar bij sommige 

kinderen verloopt de ontwikke-
ling langzamer of afwijkend, bij-
voorbeeld door een aandoening 
aan de zintuigen, organen, het 
zenuwstelsel of het houdings- 
en bewegingsapparaat. Deze 
kinderen hebben meer oefening 
nodig om een bepaalde vaardig-
heid onder de knie te krijgen of 
ze moeten leren om met minder 
mogelijkheden zo optimaal 
mogelijk te bewegen. Al deze 
kinderen kunnen baat hebben bij 
behandeling door de kinderfysio-
therapeut.

Wanneer
naar de kinderfysiotherapeut
Bij zuigelingen zijn er signalen 
die kunnen wijzen op motorische 
problemen. Bijvoorbeeld: lage 
spierspanning, weinig kracht, 
eenzijdig bewegen, overstrek-
ken en moeite met veranderen 
van houding. Ook aandoeningen 
aan de luchtwegen of veel huilen 
kunnen een aanwijzing zijn dat 
er iets aan de hand is.
Kinderen in de basisschool-
leeftijd kunnen als gevolg van 
een bewegingsprobleem of het 
onvoldoende beschikken over 
motorische vaardigheden, pro-
blemen hebben met het volgen 
van onderwijs of het deelnemen 
aan fysieke activiteiten passend 
bij de leeftijd. Dit kan een reden 
zijn om de deskundigheid van 
een kinderfysiotherapeut in te 

roepen. Ook kan de motorische 
ontwikkeling anders verlopen 
waardoor het kind specifieke 
begeleiding nodig heeft om de 
ontwikkeling te stimuleren. Zo 
kunnen kinderen bijvoorbeeld 
motorisch onhandig zijn, hou-
terig bewegen, veel uit hun 
handen laten vallen of vaak hun 
evenwicht verliezen. Ook kan een 
kind angstig zijn om te bewegen.

Jongeren met houdingsafwijkin-
gen (rug, nek, benen, lopen) of 
schrijfproblemen zoals onvol-
doende leesbaar schrijven of het 
tempo niet kunnen bijhouden 
bij schrijftaken kunnen ook door 
een kinderfysiotherapeut worden 
behandeld.
Sportende kinderen lopen regel-
matig blessures op. Vooral jonge 
fanatieke sporters en kinderen 
tijdens een groeispurt zijn extra 
gevoelig voor blessures. Zij kun-
nen erdoor gehinderd worden in 
hun bewegen, sport en spel.
Na behandeling kunnen de 
sportactiviteiten, aangepast aan 
de lichamelijke ontwikkeling van 
het kind, weer opgebouwd wor-
den. Hierdoor kan herhaling van 
blessures voorkomen worden.
Een aantal veel voorkomende 
klachten binnen de (voetbal)
sport betreft enkel- en kniebles-
sures. Soms ontstaan klachten 
acuut tijdens het voetballen 
(bijvoorbeeld spierscheurtjes, 
beenbreuken). Vaker zijn ze 
chronisch van aard doordat het 
betreffende bot of de pees een 
tijd teveel wordt belast en niet 
de rust krijgt om te genezen. 
Daarnaast kunnen ook gewone 
afwijkingen aan het houdings- 
en bewegingsapparaat voor 
het eerst opgemerkt worden 
bij sporten zonder dat ze daar 
speciaal mee te maken hebben. 
Het is dan ook verstandig niet 
te lang met de klachten door te 
blijven lopen maar te proberen 

Yvonne Zwartbol,
kinderfysiotherapeute i.o
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de oorzaak van de klachten te 
achterhalen. Ook omdat de kans 
op chronisch worden bij een aan-
tal klachten duidelijk aanwezig 
is, bv bij PFPS (pijn rondom de 
knieschijf bij tieners). Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor hielpijn 
bij kinderen. 

Verwijzing en vergoeding
Vaak worden motorische proble-
men van een kind door de ouders 
of de leerkrachten gesigna-
leerd. Maar ook de huisarts, de 
jeugdarts (consultatiebureau of 
schoolartsendienst), kinderarts 
en kinderrevalidatiearts signa-
leren of een kind in zijn ontwik-
keling belemmerd wordt. Ook 
kan het zijn dat de trainer/coach 
bij het sporten bepaalde dingen 
opvallen waar hij de ouders op 
attent maakt.
Trainers/coaches kunnen ook 
zelf contact met ons opnemen 
wanneer zij vragen hebben in het 
algemeen of over een individueel 

kind. In het laatste geval vindt 
vanzelfsprekend ook overleg met 
de ouders plaats. Dit kan door di-
rect contact met ons op te nemen 
of binnen te lopen tijdens het 
sportspreekuur op dinsdagavond 
van 19.30 tot 20.15 uur. 
Dit is er voor alle teams; dus ook 
de jeugd kan binnen lopen met 
vragen of voor advies. Wanneer 
er verder onderzoek nodig is of 
als fysiotherapeutische behande-

ling is geïndiceerd dan kunt u 
terecht bij de kinderfysiothera-
peuten in onze praktijk.
U kunt ook zonder verwijsbriefje 
bij de kinderfysiotherapeut 
terecht. Bij behandeling door 
een geregistreerd kinderfysiothe-
rapeut, worden de kosten geheel 
of gedeeltelijk vergoed door 
de zorgverzekeraar. Dit kunt u 
nagaan in uw polis of informeer 
ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie:

Zoekt u een geregistreerd kinderfysiotherapeut bij u in de 
buurt of wilt u meeer weten?
Ga dan naar www.clavers.nl of bel ons: 0113-215802.
Neem gerust contact met ons op!

Vooruit kijken
Ondanks dat we nog maar op de helft van het seizoen zijn, wordt er al 
vooruit gekeken. Arie van der Zouwen (nieuwe hoofdtrainer) en Jos van 
Belzen (technische commissie) hebben hun ogen reeds de kost gegeven 
op het Wesselopark. Zij zagen onder andere het tweede met 4-0 van 
mede-titelkandidaat Sliedrecht winnen

Trainer StedoCo 2

De trainer van SteDoCo 2 is 
tot zijn grote verrassing in de-
cember ontslagen. SteDoCo 2 
is tegenstander van Kloetinge 
2 in de competitie. Een strijd 
binnen de vereniging tussen 
prestatief en recreatief voet-
bal is blijkbaar de oorzaak. 
Volgens Regio-Voetbal willen 
spelers uit het derde van 
SteDoCo niet in het tweede 
spelen, dus moet er geput 
worden uit de elftallen 4 en 5.

JvdW
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Uw stem is geld waard!
De Rabobank Oosterschelde gaat dit jaar beginnen met de actie Club-
kas. De bank stelt € 80.000,- beschikbaar voor clubs en stichtingen in 
hun werkgebied Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.
Dat betekent, dat alle leden van de Rabobank Oosterschelde eind 
maart een stemkaart ontvangen 
met een persoonlijk inlogcode, 
waarmee ze tussen 2 en 14 april 
hun stemmen uit kunnen bren-
gen. Elk lid krijgt 5 stemmen en 
mag hooguit 2 stemmen uitbren-
gen op dezelfde club of stich-
ting. Het is dus ook mogelijk vijf 
verschillende clubs of stichtingen 
een stem te geven. Het aantal 
uitgebrachte stemmen bepaalt 
hoeveel elke stem waard is. Als 
er b.v. 8.000 stemmen worden 
uitgebracht is elke stem € 10 
waard. Dit bedrag wordt ver-
menigvuldigd met het aantal op 
een club of stichting uitgebrachte 
stemmen. Daaruit komt dus het 
bedrag, dat uiteindelijk wordt 
uitgekeerd.

vv Kloetinge en de Stichting 
Jeugdkerstzaalvoetbal Goes heb-
ben zich aangemeld voor deelna-
me aan deze actie. Als doel heeft 
vv Kloetinge de pupillenkampen 
opgegeven en de Stichting Jeugd-
kerstzaalvoetbal de zaalhuur voor 
het Kersttoernooi.

Als u lid bent van de Rabobank 
Oosterschelde vragen wij u of u 
de club zowel als de stichting 1 of 
2 van uw stemmen wilt geven.

Let wel; een klant van de bank is 
niet automatisch lid van die bank. 
Wel kunt u lid worden als u een 
rekening heeft bij de Rabobank. 
Het lidmaatschap van de bank 
kost niets. Als u zich aanmeldt 
voor 1 maart kunt u in april al 
mee stemmen. Op de website van 
de bank vindt u een aanmeldings-
formulier. 
U ziet: uw stem kan geld waard 
zijn!

Adri de Bruine

Het kerstzaalvoetbaltoernooi is een van de opgegeven doelen
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Betaling schuld
belastingdienst

Volgens de media diende 
WKE uit Emmen (topklasse 
zondag) een schuld aan de 
belastingdienst te voldoen van 
�570.000,-. Hiervan is door de 
vereniging € 250.000,- be-
taald. Het resterende bedrag 
wil de vereniging verhalen op 
oud-bestuursleden.

JvdW

Oude bekende
Wilco de Valk keerde zater-
dag 24 januari met zijn club 
SKNWK voor even terug op 
het Wesselopark.
Veel succes leverde dat niet 
voor hem op. Kloetinge A1 
was in de oefenwedstrijd met 
4-1 te sterk voor de Nieuwer-
kerkse formatie.

FOTO TONY NOYA
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Een warm bad
Het is zaterdag 24 januari 2015, de eerste competitiewedstrijd uit tegen Zwaluwen staat op het programma 
voor de Groenwitten. De toen nog nummer 2 van de hoofdklasse B mag van geluk spreken dat de weergo-
den in hun voordeel waren bij hun karige grasmatje in Zuid-Holland. Want op de ochtend van de wedstrijd 
kreeg ik een smsje van Kloetinge fanatiekeling Joep Zoeteweij dat het veld helaas was afgekeurd.
Geen Zwaluwen – Kloetinge dus…. 

De dag ervoor hadden Joep en ik 
nog contact over hoe laat we zou-
den wegrijden, samen met zijn 
zus Anita Veldhof, om de mannen 
de nodige support te leveren in 
de provincie. Nee, voetbalwed-
strijden kijk ik amper, ik heb er 
de ballen verstand van maar de 
sfeer en de mensen eromheen 
zijn voor mij genoeg. Het enige 
wat nog door mij geregeld moest 
worden was een ijskoud blikje 
chocomel voor dhr. Zoeteweij; 
het blijft een kleine jongen van 
de club.

In plaats van ijskoude tegels 
langs de boarding in Vlaardingen 
die de kou zonder moeite door 
de zolen van mijn sneakers naar 
mijn blauwpaarse tenen gelei-
den, zit ik thuis aan de ontbijt-
tafel met warme pantoffels op 
plavuizen met vloerverwarming 
en een kom warme snert met een 
blikje chocomel voor me, wat een 
heel aparte combinatie is. Het 
uitje met broer en zus Zoete-
weij wordt voor een korte, maar 
onbepaalde tijd in de ijskast 
geplaatst. 

Mijn gedachten gaan even terug 
naar het jaar 2014 en de karak-
teristieke momenten die het 
seizoen van Kloetinge symbo-
liseerden. Kloetinge leek soms 
wel manisch depressief; het ene 
moment een dal dat de week 
daarna weer werd gecompen-
seerd met een piek, er was geen 
stabiele stemming om aan te 
wennen, maar met veel vertrou-
wen verwacht ik dat in de tweede 

seizoenshelft een stormvloed-
kering gebouwd kan worden om 
de golven te temporiseren en 
constant door te varen. 

Het uitje naar Vlaardingen 
symboliseert misschien wel mijn 
band met Kloetinge; een band 
die er voor zorgt dat Kloetinge 
de mooiste club van Zeeland is in 
mijn ogen. Niet als de band die 
Jan Mieras heeft met HSV Hoek 
maar ik heb ook nog invulling 
voor de rest van mijn vrije tijd. 
Het afgelaste schoolreisje naar 
Vlaardingen zette mij aan het 
denken waarom ik eigenlijk zo 
graag naar het Wesselopark kom. 

Het is niet het keeperstalent van 
Paul Jeremiasse, de heerlijke 
tweebenige slidings van Kaj Wal-
raven, de pullen bier van Ome 
Toon of de eindeloze gesprek-
ken met een dubbele tong die 
mij alsmaar naar de Kloetingse 
voetbaltempel leiden. Het zijn 

de gezelligheid en de randzaken 
om het voetbal heen die als een 
warm bad aanvoelen. Het is dit 
verband dat er voor zorgde dat 
the Red Surprise de geldkraan in 
Hoorn nog een extra seizoen over 
de eerste klasse mocht spoelen. 

Vol optimisme ben ik benieuwd 
wat het warme bad van dit kleine 
Zeeuwsche voetbalclubje in 2015 
voor ons in petto heeft.

Voor Joep in ieder geval nog een 
ijskoud blikje Chocomel. 

Lennart Zweemer

Een uitbundige Joep met zwager Dirk
na de overwinning in Hoorn
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Winterstop!
Ja, het voetballen op het veld heeft rond de kerst en de jaarwisseling even stil gelegen, maar daarvoor in de 
plaats kwamen allerlei andere activiteiten. Het begon eigenlijk al met het discozwemmen voor de jeugd in 
het zwembad van Omnium. Een feest, naar ik heb gehoord.

Verkocht!
Dan was er de Kerstveiling. Jos 
Geerlings had een groot aantal 
mooie kavels verzameld, die te 
koop werden aangeboden. Daar-
bij waren o.a. de aardappels en 
uien van onze buurman Meulen-
berg, wijnpakketten; kerststollen 
en –kransen, rollades, hazen en 
zelfs een verblijf van een week in 
een vakantiehuis in Spanje. En last 
but not least een etentje ten huize 
van onze burgemeester René 

Verhulst. Een prachtige kavel 
was ook de groen-wit gespoten 
kruiwagen vol groente en fruit. 
Er werd fl ink geboden en vei-
lingmeester Rino Gelok hield de 
vaart er in en sloeg het ene na het 
andere kavel af. Het was gezellig 
druk in de kantine, zodat hij soms 
met stemverheffi ng moest spre-
ken en enkele keren zelfs even 
moest wachten tot het wat stiller 
geworden was. Kortom, het was 
een uiterst gezellige avond, waar 
niet alleen de penningmeester 
vrolijk van werd!

In de zaal
In de kerstvakantie was de jeugd 
weer actief op het Omnium 
Jeugdkerstzaalvoetbatoernooi. 
Vooral op zaterdag 27 december, 
toen het erg slecht weer was, 
kwamen velen een kijkje nemen 
bij het toernooi. Op 31 december 
werd, traditiegetrouw, het jaar 
afgesloten met de fi nales in alle 
leeftijdscategoriën, behalve de 
mini-pupillen en de meisjes. Een 
uitgebreider verslag vindt u elders 
in dit blad

Natte boel
Een paar dagen later, op 3 januari 
werd de draad weer opgepakt 
met de trimloop. Voor de pupil-
len was dit een sponsorloop, 
waarmee ze een deel van het 
benodigde geld voor de zomer-
kampen bij elkaar konden lopen. 
Omdat het de nacht ervoor fl ink 
had geregend, werd het parkoers 
gewijzigd. Er werd niét één grote 
ronde door de boomgaard en de 
Mirakel gelopen, maar de lopers 
bleven op het Wesselopark en 
dat was wel zo leuk! Het was een 
tijdje droog geweest, maar vlak 
voor de start begon het weer te 
regenen. Soms plensde het echt, 
maar dat kon de vele lopers, van 
jong tot oud, niet weerhouden 
hun rondjes te lopen. Enkele 
volhouders liepen een heel uur, de 
meesten haakten wat eerder af. 

Gezellige druk bij de kerstveiling

De kruiwagen was één van de toppers
Ondanks de regen liepen de deelnemers 
dapper hun rondjes over het Wesselopark

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE
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Gelukkig Nieuwjaar!
Na een warme douche konden 
degenen, die dat wilden meteen 
door naar de Nieuwjaarsreceptie. 
Ook daar was het gezellig druk. 
Het hoogtepunt was wel het 
moment waarop Eddy van Aver-
maete door Joep Timmermans, lid 
van het districtscollege (vroeger 
districtsbestuur) van de KNVB van 
achter de bar naar voren werd ge-
roepen. Ik wist wat er ging komen 
en zorgde ervoor, dat ik Eddy kon 
zien. Het was prachtig de verras-
sing te zien toen hij in de gaten 
kreeg, dat het om hem ging. Hij 
ontving de gouden speld van de 
KNVB. (Zie ook elders in dit blad.)

Glibberen
In het weekend daarop was het 
weer raak. ‘s Morgens gingen 
de E-en F-pupillen met z’n allen 
naar de fi lm. Intussen startten op 
het Wesselopark de eerste lopers 
aan de 15 km tocht. Wat later 
gingen de deelnemers aan de 10 
km van start en ook vertrokken 
de mountainbikers voor hun tocht 
door Zuid-Beveland. Zo bruiste 
het weer van de activiteiten op 
het park.
Hoezo, winterstop?

Adri de Bruine

Hoezo, winterstop?

Zijn we er klaar voor....?

Ook de wandelaars en mountainbikers moesten de elementen trotseren

Kijk, zo doen we dat!
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1 De trainerswisselingen in het 
amateurvoetbal volgen elkaar 

in rap tempo op. De in Kloetinge 
geboren, getogen en oud-speler 
van onze vereniging Alexander 
van Keulen verlaat zijn huidige 
club Terneuzense Boys. Weet u 
bij welke club hij volgend seizoen 
aan de slag gaat?

2 Binnen vv Kloetinge was jaren 
geleden een unieke situatie 

te zien. Binnen één elftal waren 
de broers Hans, Jan–Kees en Rien 
de Bruine actief. Ook kennen we 
uit het verleden de situatie van 2 
broers in één elftal. Denk hierbij 
aan Toby en Leo Slabbekoorn, 
Kees en Wim Katsman en Rick en 
Roy Mulder. Tegenwoordig zien 
we in het 1e elftal Daan en Jaap 
Esser; in het 5e incidenteel Rick en 
Jasper Sturm en in het 6e Pieter 
en Arnoud Vos. In Kloetinge 3 
echter spelen 2 maal 2 broers. 
Kent u beide koppels?

3 Nogmaals een trainersvraag. 
Diederik stopt aan het einde 

van dit seizoen als hoofdtrainer 
van vv Kloetinge. Hij gaat met in-
gang van het seizoen 2015-2016 
aan de slag bij vv Terneuzense 
Boys. Bij welke Zeeuws Vlaamse 
club stond hij eerder onder con-
tract?

RANDJE
 BUITENSPEL
Deel 9

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

4Medio januari j.l. werd Kloe-
tinge B5 al najaarskampioen 

en konden de kurken van de 
fl essen. Weet u ook tegen welke 
tegenstander het kampioenschap 
werd behaald?

5Tijdens de laatste nieuwjaars-
receptie werd een vv Kloe-

tinge vrijwilliger onderscheiden 
voor zijn werk voor onze club 
en de KNVB Zuid 1. Hij ontving 
hiervoor de ‘Gouden Speld’. Kent 
u zijn naam?

6 vv Hoedekenskerke speelt 
zijn thuiswedstrijden met het 

zicht op de plaatselijke molen. 
Ook deze vereniging heeft een 
hoofdveld met zicht op de molen. 
Weet u welke vereniging we hier 
bedoelen?

7Kent u de clubkleuren van vv 
Hansweertse Boys?

8 Hoe heet het sportpark waar 
vv Hontenisse zijn thuiswed-

strijden speelt?

9 Begin maart bezoekt de jeugd 
van onze vereniging weer een 

wedstrijd in de eredivisie. Naar 
welk stadion gaat deze reis?

10Met Arie van der Zou-
wen heeft Kloetinge zeer 

recent een nieuwe trainer aange-
nomen voor de 1e selectie. Waar 
was deze zeer ervaren trainer in 
het verleden bondscoach?

De juiste antwoorden kunt u vinden op pagina 27
van deze Korrel.
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Onderstaand een korte samenvatting van het spelregelbewijs:

Algemeen
• Verplicht voor 2e jaar B-junioren,
• Spelregelbewijs te behalen uiterlijk 1-1-2015,
• Te behalen via digitale omgeving van KNVB,
• Website: www.voetbalmasterz.nl
• Activeringscodes zijn via KNVB verstrekt per begin oktober 2014
• Voortgang inzichtelijk voor de trainers

Inhoud KNVB Spelregels
• Regels m.b.t. 20 verschillende spelsituaties:
 o Per spelsituatie toelichting op www.voetbalmasterz.nl
 o Spelsituaties zijn:

KNVB-spelregelbewijs
Na het incident in Amsterdam waarbij een grensrechter helaas overleden is, heeft de KNVB niet stil geze-
ten. Gevolg is dat alle 2e jaar B-junioren verplicht een spelregelbewijs moeten behalen om daarmee hun 
voetbalkennis te verbeteren. 

Begin oktober 2014 hebben alle 
2e jaar B-junioren van de KNVB 
een brief ontvangen over de 
verplichting om voor 1-1-2015 
het spelregelbewijs te behalen. Als 
vereniging waren we gelukkig al 
eerder geïnformeerd en hadden 
we de te volgen acties voorbereid.
Het spelregelbewijs kan men on-
line behalen. Met een activerings-
code en wachtwoord kan men 
inloggen om vervolgens kennis op 
te doen door zich te verdiepen in 
verschillende spelsituaties en cate-
gorieën. Met fi lmpjes, wedstrijd-

fragmenten, afbeeldingen, etc. 
worden de spelregels uitgelegd en 
kan geoefend worden om daarna 
de opgedane kennis te toetsen.
De voortgang van de spelers is 
door de vereniging eenvoudig te 
volgen, zodat de trainers weten 
hoever spelers zijn met het beha-
len van hun spelregelbewijs.

Bij Kloetinge hebben we in totaal 
26 tweede jaar B-junioren ver-
deeld over B1 t/m B5.
In de periode oktober t/m decem-
ber hebben 22 van de 26 spelers 

hun spelregelbewijs behaald. Een 
prachtig resultaat, hopelijk was 
het de moeite en inzet waard en 
ervaren jullie het als een toege-
voegde waarde.

Team Aantal Geslaagd

B1 7 7

B2 4 3

B3 13 10

B4 1 1

B5 1 1

26 22

 1. Buitenspel
 2. Directe vrije schop
 3. Indirecte vrije schop
 4. Hands
 5. ‘Scheids, twee man’
 6. Voordeelregel
 7. Spelhervatting uit strafschopgebied

  8. Inwerpen
  9. Commentaar op leiding
10. Onvoorzichtig, onbesuisd of
 buitensporig
11. Wisselen
12. Schouderduw
13. Terugspeelbal

14. Afl eiden/misleiden
15. Aftrap en toss
16. Ontnemen scoringskans
17. Bal wel/niet over de lijn
18. Tijd[rekken]
19. Obstructie en blokkeren
20. Gevaarlijk spel
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• Alle spelregels, 10 verschillende categorieën:
 o Per categorie toelichting op
  www.voetbalmasterz.nl
 o Categorieën zijn:
 1. De wedstrijd
 2. Het veld en de bal
 3. De spelers en de uitrusting
 4. De scheidsrechter
 5. De assistent-scheidsrechter 
 6. Over spelhervattingen
 7. Soorten spelhervattingen
 8. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
 9. Buitenspel 
 10. Hands

• Vragen oefenen per spelsituatie (20 stuks).

Toetsing
• 5 levels doorlopen:
 o Per level 10 vragen,
 o 1e level: 5 vragen goed,
 o 2e level: 6 vragen goed,
 o 3e level: 7 vragen goed,
 o 4e level: 8 vragen goed,
 o 5e level: 9 vragen goed,
 o Gereed voor eindtoets,
 o Elk level mag je herhalen zo vaak je wilt.

• Eindtoets:
 o 20 vragen,
 o Minimaal 16 vragen goed beantwoorden => geslaagd,
 o Max. 3 x herhalen,
 o Na 3 x niet geslaagd? Hulp vragen bij vereniging/trainer.

Doel:

Meer inzicht in, en 
begrip voor beslissin-
gen van de scheids-
rechter om op die 
manier geweld op het 
veld te voorkomen.

Meer inzicht in, en 
begrip voor beslissin-
gen van de scheids-
rechter om op die 



OP DE KORREL - februari 2015 | 25 

Persbericht

Binnen!
Vijf dagen lang was het Goese Omnium het domein van de voetbal-
lende jeugd uit de gemeente Goes (G.O.E.S., Arendskerke, Kloetinge, 
Robur, SSV en Wolfaartsdijk),’s-Gravenpolder (Apollo) en Kamperland 
(Bevelanders). Daar werd in alle leeftijdscategorieën gestreden om de 
fi naleplaatsen.

In de 748 gespeelde wedstrijden 
werden 1945 doelpunten ge-
maakt. Daarvan namen de meis-
jes, die in 3 poules speelden, er 
130 voor hun rekening. Het 1000e 
doelpunt werd maandagmiddag 
gescoord door Romy de Jonge van 
Apollo F1; zij kreeg een bal van de 
organisatiecommissie.
Alle ruim 1300 deelnemers kwa-
men op minimaal 2 dagen in actie. 
Helaas liep Timo Broere van Kloe-
tinge B5 (veld B3) een ernstige 
knieblessure op. Hij zal geopereerd 
moeten worden en hij kan waar-
schijnlijk een jaar niet voetballen. 
We wensen hem veel sterkte toe.
Het was tijdens het toernooi gezel-

lig druk; vooral op zaterdag, toen 
het erg slecht weer was zochten 
velen de warmte in Omnium op. 
Het drukst was het in de kleinere 
zaal 4, waar de F- en mini-pupillen 
hun wedstrijden speelden. 
De deelnemers aan het toernooi 
konden tegen een gereduceerde 
prijs gaan zwemmen in het zwem-
bad of op ontdekkingstocht gaan 
in het tropisch bos.
Het toernooi wordt mede mogelijk 
gemaakt door hoofdsponsor Om-
nium, een fl inke subsidie van de 
gemeente Goes en steun vanuit 
het bedrijfsleven in de gemeente 
Goes en omgeving. 

Sponsoren
Jeugdkerst-
zaalvoetbaltoernooi

Hoofdsponsor:
OMNIUM

Gemeente Goes
De Bruine
  Hypotheken en Verzekeringen
Bouman Kantoortotaal
Supermarkt Clement C1000
Bison International
ZVV De Bevelanden
Installatiebedrijf Zuid (IBZ)
Aannemingsbedrijf Van Sabben
Faberij De Jonge Juweliers
Krijger Koerier Post
De Volkswinkel
Bakkerij ‘De Gouden Korenaar’
Glashandel/Slijperij Melieste
Van Bruggen Adviesgroep
The Read Shop, De Bussel
De Drie Notarissen
Garagebedrijf Kees van der Endt
Haringman Betonwaren
Vergo Sport, Vlissingen
Bowlland Goes
Drukkerij Zeeland
Bouwbedrijf Van de Linde,
Schildersbedrijf Roegiers De Koeijer
Eeterij – Spelerij VierLinden
Bouwbedrijf Breas en Zn
Katsman Rondhout en Tuinhout
Meulenberg Woninginrichting
Supermarkt Dirk van den Broek
HTAB, Wim Hazelaar
Stichting Vrienden van Robur
Snackbar ’t Hapje, De Bussel
Frank de Kok Schilderwerken
Café Snackbar De Brandpit
Covra
Den Dekker Bouw
Faktor Civil Engineering
Fysiotherapiepraktijk ‘De Clavers’
Lamb Weston Meijer
ITM 
Sponsorstichting Apollo
Zeeuwse Asfaltonderneming 
Agrimarkt
De Kaasboer
Özgan Teken en Ontwerp Buro 
Autodemontagebedrijf Otte

FOTO’S TONY NOYA
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A-junioren
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 2
3. Arendskerke 2
4. SSV 1
5. Apollo 1
6. Kloetinge 3

B-junioren
1. Goes 1
2. Kloetinge 1
3. Goes 2
4. Kloetinge 4
5. Kloetinge 5
6. Kloetinge 9

Meisjes A/B
1. SSV 2
2. SSV 1
3. Goes 2
4. Bevelanders 1
5. Wolfaartsdijk 1
6. Goes 1

C-junioren
1. Kloetinge 2
2. Bevelanders 1
3. Kloetinge 4
4. SSV 2
5. Bevelanders 2
6. Arendskerke 3

Meisjes C
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 3
3. Goes 1
4. Kloetinge 2
5. Wolfaartsdijk 1
6. Goes 2

D-pupillen
1. Kloetinge 1
2. Wolfaartsdijk 1
3. Arendskerke 1
4. Kloetinge 9
5. Wolfaartsdijk 2
6. SSV 5

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

E-pupillen
1. Kloetinge 1
2. Apollo 1
3. Kloetinge 10 (F1)
4. Arendskerke 1
5. Bevelanders 2
6. Kloetinge 7

F-pupillen
1. Kloetinge 2
2. Bevelanders 1
3. SSV 1
4. Apollo 1
5. Goes 1
6. Arendskerke 1

Mini-pupillen
Poule 1
1. Bevelanders 1
2. Apollo 1
3. Apollo 2
4. Goes 1

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

Mini-pupillen
Poule 3
1. Apollo 4
2. Arendskerke 1
3. Goes 2
4. SSV2
5. Kloetinge 1

Het toernooi werd op 31 januari afgesloten met het leiderstoernooi waar alle vrijwilligers, die aan
het toernooi hebben meegewerkt zelf een balletje konden trappen in de zalen van Omnium.

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
abdebruine@zeelandnet.nl bbouwense@zeelandnet.nl vgoethema@zeelandnet.nl

De eindstanden in de fi nalepoules:
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Zonder respect geen voetbal.
In een vorig clubblad meldde ik de ongeregeldhe-
den bij de wedstrijd in de hoofdklasse A tussen 
Huizen en Bennekom. De tuchtcommissie bracht 
bij beide clubs één punt in mindering. Tegen 
deze uitspraak ging de KNVB in beroep. De commissie van 
beroep heeft beide clubs 5 punten in mindering gebracht. Een zeer 
forse straf dus.

De laatste wedstrijden voor de winterstop was het ook weer raak.

• Bij de wedstrijd VVR – Barca in Rijsbergen ontstond na de wedstrijd 
een fl inke vechtpartij, mede omdat een doelpunt van Barca - de 
gelijkmaker - wegens buitenspel werd afgekeurd.

• Bij een zaalvoetbalwedstrijd in Dinteloord kon een speler van een 
tegenstander uit Bergen op Zoom zijn handen niet thuis houden. De 
dienstdoende arbiter was het slachtoffer.

• Ook in Zuid-Beveland haal de een wedstrijd het einde niet. SVD/Vol-
haring - Jong Ambon werd gestaakt.

• In de buurt van Den Haag eindigde een wedstrijd tussen lagere 
teams in een complete matpartij, waarna de politie een aantal arres-
taties heft verricht.

• Het meest irritante las ik in de 
Telegraaf. Bij de wedstrijd HVV A2 
– Foreholte A5 was scheidsrech-
tersbaas betaald voetbal Dick van 
Egmond aanwezig om naar zijn zoon 
te kijken. Hij meende dat hij wel bin-
nen de omheining mocht staan. Een 
lid van HVV verzocht hem achter de 
afrastering te komen, waarna een 
woorden wisseling ontstond.

Onze scheidsrechtersbaas verliet direct de accommodatie.

Over voorbeeldgedrag gesproken
JvdW

SAMEN VOOR

SPORTIVITEIT

RESPECT&

Dick van Egmond
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Uitslagen

Het is al weer enige tijd terug 
dat in het uitslagenblok van 
Kloetinge een uitslag stond 
bij een jeugdwedstrijd van 
1-50! Ik dacht: ‘Dat kan niet 
kloppen, want dan hebben 
ze alleen maar afgetrapt.’ De 
scheidsrechter had een toets 
teveel geraakt. Enige tijd later 
stond er de juiste uitslag 1-5.
Kort daarop zag ik in de 
reserve 2e klasse zondag een 
uitslag staan van 19-0. Mijn 
eerste gedachte was: ‘Een 
toets teveel!’, maar enige 
tijd later las ik op Voetbal.nl 
dat HVV’24 2 met 19-0 had 
gewonnen van Terneuzen 2. 
Dus geen toets teveel.

JvdW

1 sv MZC’11.
2 Rishi en Sandro Parsowa + Jordi en Rowan Christiaanse.
3 vv Terneuzen.
4 vvNoormannen B1.
5 Eddy van Avermaete.
6 vv Spui.
7 Shirt: Oranje – Wit. Kousen: Blauw.
8 Sportpark ’t Prinsebos.
9 De Kuip.
10 Hong Kong

Antwoorden
Randje Buitenspel

Deel 9
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Een trotse KNVB

De nieuwe organisatie van de voet-
balpyramide wordt door de KNVB 
gekoesterd. 
In de jaren zestig/zeventig werd de 
2e divisie gesaneerd.
Ploegen als Zwartemeer, Rigtersbleek, 
NOAD en Baronie moesten terug 
naar de amateurs. Alle hoop is nu 
gevestigd op de nieuwe structuur, 
waarbij voor de beloftenteams van de 
betaald voetbalorganisaties een belangrijke rol is weggelegd .
De toeschouwers zullen toestromen! Laatst was het stadion van PSV te klein. Bij de wedstrijd Jong PSV – 
Telstar waren 300 toeschouwers aanwezig. Bij de wedstrijd van Jong Ajax stond 0 aangegeven.

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

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 252 074
E-pupillen Jans Onderdijk 232 988 
F-pup. en Mini’s Guido v.d. Velde 0628 264 301

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

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

PUPILLEN
D1 T Jason Tjien-Fooh 0630 613 840
 T Martijn Fonteine 0646 042 023
 T Robin Jilleba 0624 394 071
D2 T Hans de Bruine 213 933
 T Abdel Azzagari 232 922
 T Philip van Gurp 0611 238 359
D3 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse 0628 904 218 
D4 T Mischa Flore 222 271
 T Robert Veldhuizen 232 338 
D5 T Patrick Bunt 222 272
 T Antwan de Punder 0628 129 685
 T Erik van Eijkeren 0651 728 585
D6 T Barry Sonke 0620 417 048 
 T Arjan Sandee 0650 505 461
D7 T Ricardo de Marco 0620 887 325
 T Gerard de Nooijer 250 354
 C Anouk Meijer 217 235
E1 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
E2 T Max Joosse 0636 172 176
 T Timo Jansen 0622 402 284
E3 T Richard van Diest 0610 922 225
 T Arjo Schroevers 0613 010 881
 T Marco van Dijk 0611 531 395
E4 T Adin Djcasic 0619 730 701
 L Hans Pekaar 228 353
 L Antoine Hoogerheide 0615 084 701
E5 T Johnny de Rijke  
 T Ramon Uitterhoeve 0634 408 848
 T Harold van Dam 0651 186 873
 L Erik Stevense 0650 507 003
 C Monica Cornelisse 232 121
E6 T Carolien Slootmaker 0636 563 190
 T Jans Onderdijk  
 L Niels Paardekooper 0610 398 260
E7 T Michael Romijn 0622 778 786
 T Berry Simonse 0648 664 832
E8 T Sander vanRooijen 0653 784 997
 T Dirk Rooze 0623 074 120
 T Albert Joosse 0646 753 592
E9 T Vincent Peemen 0646 155 125
 T Jeroen Gerritse
 T Sem Arturo
 T Els Verboom 0651 028 961
F1 T Marcel Kole 0651 143 966  
 T Camil Bosman  0646 857 902
F2 T Rien de Bruine 0623 356 068
 T  Gerard Tibbe 0651 332 122
F3 T Kornelis Kamerling 0623 315 403
 T Wim van de Leur 0654 965 243
F4 T Collet 0620 880 854
 T Martijn Roelands 0654 743 737
 T Rob Koole 0652 795 037 
F5 T Guido van de Velde 0628 264 301
 T Nitin Weezepoel 0616 602 185
 T Mark Evertse 0612 830 000

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

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

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

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
vacant

Voor alle communicatie geldt:
niet meer e na 22.00 uur!

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo


