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Het jaar 2016 is al weer een eindje onderweg. We kunnen eigenlijk niet 
eens meer spreken over een ‘nieuw’ jaar. In dit jaar wordt de scheiding 
tussen het amateurvoetbal en het profvoetbal voor een deel opgeheven 
met de komst van de tussenklasse, de Tweede Divisie, waarin topama-
teurs en betaald voetbal organisaties het tegen elkaar opnemen.
Erg scherp was deze scheiding tussen amateurs en profs nu ook weer 
niet. Op een vergadering zei een voorzitter van een amateurclub: “Als 
wij een bepaalde speler echt willen hebben, dat speelt hij bij ons; ook 
als een profclub hem wil hebben.” Niet alle amateurs zijn ook echte 
amateurs. Ook op sportief gebied is het verschil niet meer zo groot ge-
zien de uitslagen van de wedstrijden om de KNVB beker.

I N H O U D Vele maten

Van de redactie

Straffen
Waar wel een groot verschil te zien 
is tussen het amateurvoetbal en 
het profvoetbal is bij de straffen. 
Matthew Lentink werd in de laat-
ste wedstrijd van het vorige sei-
zoen uit het veld gestuurd na een 
overtreding op een tegenstander. 
Terecht een rode kaart, maar de 
daarop volgende straf, een schor-
sing van een aantal wedstrijden, 
sloeg echt nergens op. Matthew 
had niet een enkel, een been of 
de neus van de tegenstander ge-
broken; er vloeide geen bloed. De 
tegenstander stond meteen weer 
op en speelde weer verder. Bij de 

profs zien we gemene overtredin-
gen; echte aanslagen of een klap 
(duw?) in het gezicht van de te-
genstander waarbij een bloedneus 
of een kapotte lip wordt opgelo-
pen. Iedereen heeft het gezien, 
maar als je een slimme (sluwe) ad-
vocaat hebt, kom je er mee weg! 
Daarbij vergeleken is de straf voor 
Matthew disproportioneel. Met 
welke maten wordt er straks in de 
Tweede Divisie gemeten?

Protest
Een ander voorbeeld van het me-
ten met twee maten. De aanvoer-
der van een topclub gaat enorm 
tekeer tegen de scheidsrechter en 
zijn assistent. Er volgt geen sanctie. 
De trainer van een andere profclub 
zegt daarover: “Als ik nog maar 
een gebaar maak, waaruit blijkt, 
dat ik het niet eens ben met een 
beslissing van de scheidsrechter 
of zijn assistent, dan komt de 4e 
man al naar me toe en dreigt me 
de volgende keer naar de tribune 
te zullen sturen.” Duidelijk is hier 
ook weer het verschil tussen de 
amateurs en de profs, want als de 

Matthew Lentink
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aanvoerder van Kloetinge zo te-
keer zou gaan tegen een scheids-
rechter, zou hij meteen een rode 
kaart krijgen. Werk genoeg voor 
de KNVB, want hoe lossen we dit 
op? Of wordt een amateur in de 
Tweede Divisie gemeten met de 
strenge maat van de amateurs en 
een prof met de soepele maat van 
het profvoetbal? Dat zou al hele-
maal belachelijk zijn.
Je weet het echter nooit. Ook de 
laatste tijd is weer gebleken, dat 
recht bij de KNVB niet altijd recht 
is. Wat te denken van het gebeu-
ren rondom de wedstrijd Utrecht 
– Ajax. Vorig seizoen werd deze 
wedstrijd ontsiert door beledi-
gende spreekkoren van een aan-
tal Utrecht fans. Als straf moest 
de betreffende tribune dit seizoen 
bij FC Utrecht - Ajax leeg blijven. 
Maar FC Utrecht bood de vaste 
gebruikers van dit gedeelte van 
de tribune andere plaatsen aan. 

Mede als gevolg hiervan waren 
de Ajax supporters niet welkom 
in het stadion. En de KNVB? Die 
deed niets met als gevolg, dat de 
‘slachtoffers’ werden gestraft en 
niet de daders. Wie begrijpt het 
nog? 

Activiteiten
Maar het is natuurlijk niet alle-
maal kommer en kwel. Zo waren 
er rondom de winsterstop allerlei 
activiteiten. Het begon al op 12 
december met een geslaagde en 
gezellige kerstveiling. Jo-Annes de 
Bat hanteerde de hamer met verve 
en de opbrengst mag er zijn.
In de kerstvakantie werd voor de 
44e keer het Omnium Jeugdkerst-
zaalvoetbaltoernooi gespeeld, 
waaraan alle jeugdleden (zo’n 550)
van onze vereniging deel namen. 
Elders in dit blad staat een verslag. 
Voorafgaande aan de nieuwjaars-
receptie werd weer de trimloop 
gehouden. Het was lekker druk 
en er waren behoorlijk wat deel-
nemers. Ook van dit evenement 
staat een verslag in dit blad. 
De zaterdag daarop was het weer 
een hele drukte rondom de wan-
del- en MTB tochten. Ook daar 
waren weer veel mensen op af 
gekomen. Het weer werkte ook 
mee en zodoende kan ook hierbij 
gesproken worden over een ge-
slaagd evenement.

Oranje
En zo zijn we dan begonnen aan 
de 2e en beslissende helft van de 
competitie. We wensen alle teams 
veel succes en vooral veel plezier. 
Het wordt een ‘oranjeloze’ zomer. 
We moeten dan maar supporter 
worden van een ander team, b.v. 
dat van een buurland. Nee, ik 
denk dan niet aan onze oosterbu-
ren; zij kunnen het ook wel zon-
der onze steun. Ik denk dan eerder 
aan onze zuiderburen, die met hun 
Rode Duivels best eens een eind 
kunnen komen.

Ten slotte 
In dit nummer van het clubblad 
vindt u informatie over de Actie 
Clubkas van de Rabobank, waarbij 
u als u lid bent van deze bank geld 
kunt verdienen voor de club en de 
Stichting Jeugdkerstzaalvoetbal 
Goes. 
Verder vindt u in dit nummer de 
uitnodiging voor een Extra Al-
gemene Ledenvergadering. We 
hopen, dat velen gebruik maken 
van deze uitnodiging en zo hun 
betrokkenheid bij de vereniging 
tonen.

Adri de Bruine

De Rode Duivels

Leeg supportersvak bij Utrecht-Ajax

Een protesterende Ron Jans mag op de 
tribine plaatsnemen
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Ook in dit nieuwe jaar is de vereniging volop in beweging
Zo was er allereerst op 2 januari 2016 de goed bezochte Nieuwjaarsre-
ceptie die werd voorafgegaan door de Nieuwjaarstrimloop . Op 9 janu-
ari 2016 was er de jaarlijkse MTB- en Wandeltocht Het is de trots van 
vv Kloetinge om iets te kunnen organiseren waarbij ook oog is voor de 
medemens.
Traditiegetrouw wordt de helft van het inschrijfgeld gedoneerd aan 
een goed doel. Dit jaar komt dat ten goede aan het Jeugd Sportfonds 
Zeeland, een stichting die sportkansen creëert voor kinderen van 4 tot 
18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen sporten, u toch 
ook? We zijn dan ook blij dat, namens het Comité MTB- en Wandel-
tocht vv Kloetinge, na afloop aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat, de 
ambassadeur van deze stichting, een cheque van € 1.455,- kon worden 
overhandigd.

Teambuilding
Op 15 januari 2016 vertrok een 
gemêleerd Kloetinge gezelschap 
van spelers, staf, sponsoren, sup-
porters en een bestuurslid naar 
Winterberg voor een weekend 
‘teambuilding’. (Zie ook het ver-
slag op pagina 22.)

Nieuwe kleding
Inmiddels hebben alle teams (bui-
ten de selectie elftallen) hun wer-
kelijk schitterende tenue uitgereikt 
gekregen. We zijn als bestuur alle 
mensen, die dit mogelijk hebben 
gemaakt, zeer dankbaar.

Verklaring Omtrent het Gedrag.
Inmiddels is vv Kloetinge toegela-
ten tot de Regeling Gratis VOG. 
Binnenkort zullen we dit uitrollen 
en zullen alle huidige vrijwilligers 
/medewerkers gevraagd worden 
een VOG-verklaring aan te vra-
gen. Tevens zal er gestart worden 
met het nieuwe aannamebeleid 
voor vrijwilligers en medewerkers:
Voordat we iemand als medewer-
ker of vrijwilliger in onze vereniging 
opnemen worden onderstaande 
stappen tenminste doorlopen:

• Tenminste 2 personen waarvan 
1 bestuurslid houden een ken-
nismakingsgesprek.

• We checken referenties (b.v. 
vereniging bellen waar de me-

dewerker of vrijwilliger eventu-
eel vandaan komt)

• We vragen om de 3 jaar een 
VOG.

Aan de medewerker of vrijwilliger 
worden de gedragsregels van vv 
Kloetinge uitgereikt.

Wisseling van de wacht.
In de algemene ledenvergadering 
van 8 juni 2015 heeft onze huidige 
voorzitter, Rinus Dieleman, aange-
ven nog maximaal 1 jaar als voor-
zitter aan te blijven en zelfs eerder 
te willen stoppen als er voor die 
tijd een geschikte kandidaat ge-
vonden zou worden.
Naar aanleiding hiervan is er van-
uit het bestuur een werkgroep sa-
mengesteld met als opdracht een 
geschikte vervanger te vinden. 
Deze werkgroep, onder leiding 
van Jos Verpaalen, heeft Jan-Kees 
de Bruine voorgedragen als kandi-
daat.
De werkgroep en het bestuur heb-
ben met Jan-Kees de Bruine diver-
se gesprekken gevoerd en zijn tot 
de conclusie gekomen dat hij een 
geschikte kandidaat is voor het 
voorzitterschap. Jan-Kees heeft 
aangegeven de functie te willen 
vervullen. Het bestuur wil hem 
dan ook op een extra algemene 
ledenvergadering voordragen als 
voorzitter van vv Kloetinge. Deze 
extra algemene ledenvergadering 

is gepland op 7 maart 2016 in het 
clubhuis. De agenda voor deze 
vergadering vind u op de volgende 
pagina.
Het nieuwe seizoen 2016-2017.

De gesprekken met de diverse 
trainers/ verzorgers/ leiders, van 
zowel de 1e als 2e selectie zijn in 
volle gang. Van de technische staf 
van het 1e elftal zijn de overeen-
komsten met Arie van der Zou-
wen, Jordan van Langevelde en 
Jaap Pijnenburg verlengd. Met de 
verdere staf wordt inmiddels ge-
sproken.
Binnen de jeugdafdeling is men 
ook druk bezig met de invulling 
van trainers en staf voor het ko-
mende seizoen.
Erica en Toon Vermeulen hebben 
aangegeven aan het einde van dit 
seizoen hun werkzaamheden als 
kantinebeheerders neer te leggen. 
Als vereniging zijn we druk bezig 
om geschikte vervangers te vin-
den.

JAN WEEDA
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Het bestuur wil u 
van harte
uitnodigen deze 
vergadering bij te 
wonen
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE

te houden op maandag 7 maart 2016

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.

2. Bestuursverkiezing
 Het bestuur stelt voor om dhr. Jan-Kees de Bruine, wonende in Goes,
 te benoemen tot voorzitter.
 (Tegen) kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door
 tenminste 3 leden worden aangemeld bij de secretaris.

3. Rondvraag

4. 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. 

* Deze kunnen 2 weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris,
 tel. 330474 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl.
** Deze stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden ingezien na afspraak met de penning-

meester, tel. 603867.

PS. Voorstellen welke men behandeld wil zien kunnen tot 2 weken voorafgaande aan de vergadering 
ingediend worden bij het bestuur.

De secretaris

Extra



6  |   OP DE KORREL - februari 2016

Op 30 december overleed op 59-jarige leeftijd Jacob Dijkstra, partner van 

Yvonne Blomaard en vrijwilliger bij onze vereniging. We wisten, dat hij ernstig 

ziek was, maar soms leken de berichten weer wat positiever. Uiteindelijk is hij 

toch aan een slopende ziekte overleden.

Jacob raakte bij vv Kloetinge betrokken door zijn partner Yvonne. Haar ouders 

Rinus en Jo en haar broer Peter deden of doen op enig moment vrijwilligerswerk 

voor de vereniging. Jacob voelde zich thuis bij Kloetinge; hij werd supporter, 

vooral van Kloetinge 2 waarvan zijn zwager Peter leider is. Hij werd lid van de 

Jubileumcommissie voor het 75-jarig bestaan van onze vereniging. Hij zorgde 

daar vaak voor de vrolijke noot. In die commissie had hij een duidelijke inbreng, 

die weer te maken had met zijn passie voor fotografie. Vele door hem gemaakte 

foto’s zijn in het clubblad en de presentatiegids verschenen.

Jacob was een vriendelijk mens, een gezelligheidsmens en een levensgenieter. 

Hij hield van lekker eten, reizen, lezen en natuurlijk van fotografie. Maar op 

een bepaald moment ging het mis; opeens kon hij heel gewone dingen, die hij 

daarvoor min of meer automatisch deed niet meer. Er werd een hersentumor 

geconstateerd waaraan hij uiteindelijk is overleden. 

We verliezen in hem niet alleen een vrijwilliger, een deskundig fotograaf en een 

trouwe supporter, maar vooral een vriend. Dat hij binnen de vereniging veel 

vrienden had bleek wel bij de crematieplechtigheid in Bergen op Zoom, waar 

vele leden en oud-leden van onze vereniging aanwezig waren.

Namens de hele vereniging wensen we Yvonne en met haar de familie Blomaard 

veel sterkte toe in de komende tijd.

IN MEMORIAM

J A C O B  D I J K S T R A
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EVENEMENTEN KALENDER
seizoen 2015-2016

19 maart
Das Grosse Klusdurp Fest

21 mei
Dick Bunttoernooi

27 mei
BCK bedrijventoernooi

4 juni
Seizoensafsluiting

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

Verder informatie via fl yers, website en de Korrel.

We hopen op grote opkomst en dat ieder het naar zijn zin heeft tijdens de evenementen.

De evenementencommissie
en jeugdactiviteitencommissie

17 - 19 juni
Pupillenkampen

 
Ledenmutaties
Nieuw:
Hyuk van Bezooijen
Ashley Diets
Tristan van Dijk
Lucienne Hoffmann
Raoul Karreman
Sylvester Koenen
Max Rave
Florian Risdal Leuschel
Reinier Scholten
Bibi Slabber

Ron Verburg
Sasha de Waal
Justin van Wel

Vervallen:
Max Bochardt
Rick Flipse
Mark Lubbers
Delano de Marco
Giada Nardulli
Bert den Ridder
Ramon Versluijs
Fleur Vroege
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De sponsorclub BCK ondersteunt de hele vereniging, dus niet alleen 
de eerste selectie, maar ook de jeugd. In elk nummer van het clubblad 
stellen we een sponsor aan u voor. Onlangs had ik een gesprek met Ron 
Diephout en Marc van de Ketterij van Hotel & Brasserie ‘Katoen’ aan 
het Bleekveld.

Historisch
‘Katoen’ ligt op een mooie plek 
tussen de Vlasmarkt en het Bleek-
veld; de naam van het hotel en de 
brasserie heeft alles te maken met 
deze plek. Oorspronkelijk was het 
Bleekveld een grasveld, waarop de 
vrouwen uit Goes hun wasgoed 
zoals (katoenen) lakens en slopen 
konden neerleggen om die in de 
zon te laten drogen en te bleken. 
Het was daardoor ook een ont-
moetingsplek voor de vrouwen. 
Later was op deze plaats wasserij 
‘De Zon’ gevestigd.
Toen dit bedrijf vertrok werd het 
pand aan de Wijngaardstraat ge-

bruikt als gemeentearchief en 
openbare bibliotheek. Nadat het 
enkele jaren leeg had gestaan en 
dreigde te verpauperen zag Ron 
Diephout dit als de ideale plek 
voor een hotel. Na een grondige 
restauratie die precies een jaar 
duurde werd in mei vorig jaar Ho-
tel & Brasserie ‘Katoen’ geopend.
Ron: “Het is een prachtige plek; 
je zit op 200 meter van de Grote 
Markt, het hart van de stad en te-
genover theater ‘De Mythe’.
Tegelijkertijd is het een plek, die 
wat rust betreft, buiten de stad 
lijkt te liggen; we hebben hier 
niet het lawaai van het centrum.” 

Marc vult aan: “We zitten hier ei-
genlijk in en tegelijk uit de stad.” 
Ron: “Over historisch gesproken; 
er wordt gezegd, dat er achter het 
gebouw richting Beestenmarkt 
nog oude gewelven zijn met een 
tunnel naar het voormalige Slot 
Oostende. We hebben daar bij de 
restauratie (gelukkig) niets van ge-
merkt!”

Hecht
Ron en Marc hebben beiden een 
horeca-opleiding gevolgd aan het 
R.O.C. Zeeland in Middelburg. 
Daarna werkten ze 9 jaar samen in 
restaurant ‘De Stadsschuur ‘; Ron 

Hotel & Brasserie ‘Katoen’
Sponsor van de maand

door Adri de Bruine

Buitenaanzicht vanaf het Bleekveld
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in de keuken en Marc in de bedie-
ning. Na 1½ jaar werd Ron daar 
al chef. Op een bepaald moment 
wilde hij ook wel eens verder kij-
ken. Hij werkte toen een aantal ja-
ren in gerenommeerde restaurants 
in Zeeland en België.
Marc ging werken in partycentrum 
‘Landlust’ waar hij te maken kreeg 
met feesten en partijen voor grote 
groepen. “Dat betekende dat ik 
goed moest plannen en organi-
seren. De voorbereiding is heel 
belangrijk; daar staat of valt alles 
mee.“ 
Toen Ron zijn plannen voor een 
eigen hotel wilde gaan uitvoeren, 
betrok hij meteen Marc erbij; zo 
waren ze na 6 jaar weer samen. 
Omdat hij een koksopleiding ge-
volgd heeft, had Ron wat meer 
met de keuken. “Maar ik werk 
er niet meer; wel loop ik er nog 
regelmatig binnen. Ik heb nu de 
algemene leiding terwijl Marc de 
brasserie en het hotel voor zijn re-
kening neemt. Hij stuurt het per-
soneel aan en regelt de dagelijkse 
gang van zaken.“
Marc: “Er zijn zo’n 25 personen 
vast in dienst en daar komen nog 
eens ruim 15 oproepkrachten bij. 
Het begint al om 6 uur met het 
ontbijt voor de hotelgasten en het 
gaat de hele dag door tot de laat-
ste gast de bar verlaat. Dat gaat 7 
dagen in de week en 24 uur per 

dag door.” Ron: “We kennen el-
kaar door en door en weten wat 
we aan elkaar hebben. We werken 
perfect samen.”

Hotel
Het hotel heeft 23 tweepersoons 
kamers, waarvan 2 gelijkvloers, 8 
in het nieuwe gedeelte boven de 
brasserie en 13 in het oude pand 
aan de Wijngaardstraat, waarvan 
2 in de prachtig gerestaureerde 
kap. Alle kamers zijn voorzien van 
televisie, airco en gratis wi-fi. De 
kamers op de benedenverdieping 
zijn speciaal ingericht voor min-
der validen. Begeleid slapen is hier 
ook mogelijk; beide kamers zijn 
verbonden door een tussendeur. 

Daardoor kunnen ze ook als fa-
miliekamers gebruikt worden voor 
gezinnen. Alle kamers zijn sfeervol 
ingericht, waarbij op ruime schaal 
gebruik gemaakt is van katoen. 
Gasten kunnen hun auto gratis 
parkeren in parkeergarage Cen-
trum op 100 meter afstand van 
het hotel. 

Brasserie
Ook in de brasserie is in ruime 
mate gebruik gemaakt van ka-
toen; van de lampenkappen tot de 
klossen katoen aan de muur.
De ruimte is erg gezellig ingericht 
met een groot terras op het zuiden. 
Ron: “Als de zon schijnt kunnen de 
gasten er op het terras de hele dag 
van genieten. En van de rust; het 
Bleekveld is overdag autovrij en ’s 
avonds autoluw. Auto’s mogen er 
alleen komen om bezoekers van 
De Mythe, die slecht ter been zijn 
af te zetten bij de ingang. Ouders 
kunnen hun kinderen er dus met 
een gerust hart laten spelen.”
Marc vertelt waar het om gaat. 
“De brasserie is laagdrempelig 
en met een ongedwongen sfeer; 
toegankelijk voor iedereen, jong 
en oud. We vinden persoonlijk 
contact erg belangrijk. Iedereen is 
welkom voor een lunch of een di-
ner of gewoon voor een kopje kof-

Binnen in de brasserie is in ruime mate gebruik gemaakt van katoen

Alle hotelkamerts zijn sfeervol ingericht
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fie of een lekker drankje. We gaan 
voor betaalbare gerechten van 
een hoge kwaliteit; van kroket tot 
kreeft en een goede biefstuk en al-
les wat daar tussen zit. Uiteraard is 
de brasserie ook een ideale plaats 
voor borrels en feestelijke aangele-
genheden.“
Ron: “We hebben een uitsterken-
de relatie met De Mythe. Gasten, 
die er naar een voorstelling wil-
len kunnen dat aangeven en dan 
zorgen wij ervoor dat ze op tijd 
kunnen zijn voor de voorstelling. 
Na afloop zijn ze natuurlijk ook 
welkom om iets te komen drinken. 
Wij hebben hier geen zalen om 
grote groepen mensen te ontvan-
gen b.v. voor een conferentie of 
een bedrijfspresentatie. We maken 
dan gebruik van een zaal van De 
Mythe. De lunch of het diner kan 
hier geserveerd worden.”

Vaklui
“Bij de restauratie van het pand 
hebben we zo veel mogelijk plaat-
selijke bedrijven betrokken, zoals 
Roos en Ros architecten, Bouwbe-
drijf Van de Linde en Leo Interieur-
groep. Dat is prima verlopen. Ze 

hebben allemaal uitstekend werk 
geleverd. Het meeste werk, de ei-
genlijke restauratie is uitgevoerd 
door Bouwbedrijf Van de Linde. Bij 
die verbouwing zijn oude elemen-
ten van het pand, zoals de karak-
teristieke kap bewaard gebleven. 
Marco heeft een aantal uitsteken-
de vaklui in dienst. We kregen de 
indruk dat deze mensen het eigen-
lijk jammer vonden dat de restau-
ratie afgelopen was.
Voor dit soort werk is Van de Linde 
één van de beste, waarschijnlijk de 
beste van Zeeland. Ze hebben er 
met z’n allen iets moois van ge-
maakt; daar kunnen ze trots op 
zijn.”
Als er zoveel bedrijven van de 
Business Club Kloetinge bij het 
project betrokken zijn, is het ei-
genlijk onvermijdelijk dar Ron ge-
vraagd werd ook lid te worden van 
de BCK. “We waren nog maar net 
open, toen het seizoen hier afge-
sloten werd met een drankje en 
een hapje.“ Marc: “We kunnen 
op zaterdagmiddag eigenlijk nooit 
naar het Wesselopark komen; het 
bedrijf gaat op zaterdag gewoon 
door.”

Cultureel
Met ‘Het Beest’ om de hoek en 
‘De Mythe’ als overbuurman ligt 
‘Katoen’ in het culturele hart van 
de stad. In de zomer worden op 
het Bleekveld op de eerste don-
derdag van de maand de koop-
avondconcerten gegeven. Verder 
organiseert Goes Marketing het 
cultuurfestival Goes C voor de 
deur van ‘Katoen’.
Hotel & Brasserie ‘Katoen’ is dui-
delijk een aanwinst voor de stad 
Goes.

Enkele zakelijke gegevens:
Hotel & Brasserie Katoen
Bleekveld 9
4461 DD Goes
Tel. 0113-211132
www.katoengoes.nl
info@katoengoes.nl

Door de ongedwongen sfeer is de zaak toegankelijk voor iedereen, jong en oud
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Joep Zoeteweij

Zijn betrokkenheid binnen de ver-
eniging is enorm. Zo biedt Joep 
ondersteuning bij randzaken rond-
om het eerste elftal, is hij één van 
de drijvende krachten achter de 
supportersvereniging en pronken 
zijn wedstrijdfoto’s op de website.
Van zijn 8e tot 38e droeg Joep het 

shirt van Kloetinge. “Ik heb zo’n 
beetje alle elftallen doorlopen.
Op mijn 30e kwam ik zelfs nog bij 
het eerste terecht, terwijl ik geen 
bal over tien meter kon passen. 
Volgens mij zochten ze iemand 
zonder verstand die alle gaten 
dichtliep. Ik was een beetje de-
zelfde type speler als mijn neefje 
Aart Veldhof. Alleen kan hij wél 
voetballen.”

Joep heeft Aart vanaf de F’jes tot 
aan het eerste elftal gevolgd. Daar 
komt volgend seizoen een eind 
aan, omdat Aart stopt met voet-
ballen. ”Dat gaat me aan het hart. 
Ik hoop dat er meerdere jongens 
binnen de vereniging zullen op-
staan om zijn plek en die van Björn 
Quartel in te vullen.
Die mogelijkheid is er. Ik was ook 
een laatbloeier.”

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.

door Len Wolters

Erik de Groene Joost FolmerRonald Zuidwegt

Leo Slabbekoorn Aart VeldhofAndré Schillemans

Eddy de DreuJohn Kole Diederik Hiensch Bjorn Quartel

Peter Noordijke

Hoe ziet jouw
 Kloetinge 

elftal aller t
ijden eruit? 

Mail het naar:

lhw.wolters@gmail.com
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Voetbalman in hart en nieren Kees Blomaard is op zondag 7 februari in de leeftijd 

van 90 jaar overleden.

Kees heeft heel veel betekend voor de voetballerij in Zeeland en in het bijzonder 

voor onze vereniging. Hij werd geboren en getogen in Kloetinge. Samen met 

zijn broer Rinus hielp hij vaak in de bakkerij van zijn vader. Hij heeft daar veel 

geleerd, want later bakte hij thuis regelmatig zelf bolussen en luxe broodjes. Hij 

ging voetballen bij vv Kloetinge, die toen nog ‘Unitas’ heette. En het bleef niet 

bij voetballen; van 1949 tot 1974 was hij naast secretaris ook (waarnemend) 

penningmeester en lid van de elftalcommissie. Hij had een scherpe pen en nam 

zaken in de voetballerij, maar ook in de gemeenteraad in het clubblad ‘op de 

korrel’. Zo kwam hij ook aan de naam van het clubblad.

In die tijd werd de vv Kloetinge gezien als een ‘feest- en reisvereniging’. Er wer-

den uitwisselingen georganiseerd met clubs in Duitsland en België. Voor de gas-

ten (en natuurlijk voor de eigen leden) werd dan een feestavond georganiseerd. 

Ook gebruikte Kees zijn contacten in het buitenland bij de organisatie van het in 

heel Zeeland bekende Hollandia toernooi op 2e Pinksterdag. Hij haalde allerlei 

topploegen uit binnen- en buitenland naar Kloetinge, zoals KV Beveren, TUS 

Bredenscheid en een team van het Britse Rijnleger.

IN MEMORIAM

K E E S  B L O M A A R D
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Bepaald een stunt was de brief, die hij schreef aan de Franse president De Gaulle. 

Daarin wees hij de chauvinistische president erop, dat een internationaal toer-

nooi niet echt internationaal was zonder een Frans team. Hij kreeg netjes een 

brief terug, maar wat hij nog belangrijker vond was het feit, dat de Franse mili-

taire ploeg naar het Wesselopark kwam.

In 1974 legde hij zijn bestuursfunctie bij vv Kloetinge neer. Hij werd bestuurslid 

en later voorzitter van de afdeling Zeeland. Zo werd hij de laatste voorzitter 

van deze afdeling die daarna samen met de afdeling Dordrecht en een deel van 

Brabant District Zuid 1 vormde. Hij bouwde een gigantisch netwerk op in de 

voetbalwereld; Guy Thijs, de Belgische bondscoach, Erik Gerets, Guus Hiddink 

en vele anderen. Als gevolg daarvan lukte het hem, samen met Wim Jagt het 

Nederlands elftal en De Rode Duivels naar Zeeland te halen.

Ook vele wedstrijden tegen topclubs uit binnen- en buitenland werden door 

hem georganiseerd. Zijn goede relatie met Guus Hiddink zorgde voor een gewel-

dige stunt bij het 75-jarig jubileum van onze vereniging. Samen met Joost Folmer 

en Fons Pijnen haalde hij het Australisch WK-elftal, waarvan Hiddink toen trainer 

was naar Kloetinge voor de jubileumwedstrijd. Het werd het hoogtepunt van de 

jubileumviering. Voor zijn inzet voor de voetballerij werd hij benoemd tot bonds-

ridder; de hoogste onderscheiding binnen de KNVB.

De laatste jaren werd zijn gezichtsvermogen steeds slechter. Op een bepaald 

moment kon hij niet meer autorijden. Dat weerhield hem er niet van om allerlei 

wedstrijden bij te wonen; samen met Trees en Joost waren zij graag geziene 

gasten bij veel Belgische clubs. Hij bleef betrokken bij de voetballerij. Zo was hij 

lange tijd een trouw bezoeker van de districtsvergaderingen in Breda. Toen hij 

niet meer zelf kon rijden, haalde ik hem op en reden we samen naar Breda. Hij 

bleef ook betrokken bij onze vereniging, maar het werd steeds moeilijker om 

naar het Wesselopark te komen.

De voetbalwereld verliest een markant persoon, iemand die vernieuwend dacht 

en een groot organisator. Een man, waar onze vereniging veel aan te danken 

heeft.

Namens de hele vereniging wensen we Trees, Sam, Lenie en de klein- en achter-

kleinkinderen en de verdere familie veel sterkte toe.

Adri de Bruine
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Koninklijke UD
In het laatste clubblad stond een artikel van de heer Herman Schuitert (ja wel, de vader en 
opa van...) over ons clubblad en de presentatiegids. De redactie beloofde er op terug te ko-
men. De heer Schuitert is lid van de oudste vereniging van Nederland, namelijk de Konink-
lijke UD in Deventer. Deze vereniging is in 1875 opgericht, dus bestond in 2015 140 jaar.
Eind vorig jaar stond er een leuk artikel in Voetbal International over deze traditierijke ver-
eniging.

Traditie
De naam UD staat voor het La-
tijnse ‘Utile Dulci’, wat zoveel be-
tekent als ‘Het nuttige door middel 
van het aangename’. De slogan 
van de club is ‘De band die bindt’. 
Deze rode diagonale band is let-
terlijk overal terug te vinden. De 
band is symbolisch voor de bijzon-
dere relatie die de leden met hun 
club hebben. UD-lid ben je name-
lijk voor het leven.
Alle gebruiken blijven gehand-

haafd en het elitaire 
karakter uit het ver-
leden van de club 

is nog steeds in tal 
van zaken terug te 
vinden. Het ventje 
met de pet (een clu-
bicoon) staat met 

zijn gezicht naar het 
raam gekeerd wan-
neer je welkom bent. 

Wanneer hij naar 
binnen kijkt is er 
niemand aanwe-
zig, of men wil 

niet gestoord worden. De 
club heeft geen kantine, maar een 
clubhuis en in de trend van UD 
zou Joop Quinten geen archivaris, 
maar onze clubhistoricus zijn.
In een oud artikel van de ‘Tele-
graaf’ lezen we dat wie in het 
verleden zijn pasgeboren baby de 
initialen U.D. gaf, liefst vijftig gul-
den op het spaarbankboekje kon 
bijschrijven.
Bij het honderd jarig bestaan kreeg 
UD het predicaat ‘Koninklijk’ en 
nog altijd klinkt na elke Algemene 
Ledenvergadering het Wilhelmus 
als dank.

UD Kanon
Nog een traditie die na al die ja-
ren in stand wordt gehouden is het 
afschieten van het UD kanon. In 
vroeger tijden, toen de roemruchte 
vereniging nog aan de andere kant 
van de IJssel speelde wist iedereen 
in Deventer toch wanneer de rode 
banddragers hadden gescoord. Na 
elke goal van de thuisclub werd 
immers een kanon afgeschoten 
en de harde knal was tot ver in de 
Hanzestad te horen.
Tegenwoordig is het kanon een 
kanonnetje met losse flodders, 
maar er komt nog genoeg kracht 
vrij. Dat blijkt uit de anekdote dat 
er in het verleden een cornervlag 
doormidden werd geschoten.

In al die jaren zijn er tal van mooie 
verhalen over deze roemruchte 
club ontstaan. In de beginjaren 
van het voetbal was koppen ‘not 
done’. Veel spelers voetbalden dan 
ook met petjes op.
in 1949 werden voor een sporttrip 
naar Denemarken een speciale 
rood-wit gestreepte blazer en 

bijbehorend petje gemaakt. Voor 
die bewuste reis werd ook een 
vergunning aangevraag voor de 
tachtig liter jenever die meegeno-
men werd.

Vorig jaar oktober werd het 
140-jarig jubileum groots gevierd 
met een Herendiner in het club-
huis voor honderd mannelijke le-
den (een traditie uit 1905). Voor 
de dames was er een ladiesnight in 
het vernieuwde Go Ahead Eagles 
stadion en een heel groot gala. 
Voor de jeugd werd een speciale 
lustrumdag georganiseerd.

Uiteraard was ook Herman Schuitert (links) op de gala-avond aanwezig

Voor die bewuste 
reis werd een 
vergunning aan-
gevraag voor de 
tachtig liter jene-
ver die meegeno-
men werd
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100ste uitgave
De vereniging speelt op zondag in 
de 4e klasse van district Oost I en 
is met zo’n vijfhonderd leden na 
al die jaren nog steeds ‘alive and 
kicking’.
Het cluborgaan (het heet daar 
geen clubblad) draagt eveneens 
de naam UD Kanon. Laatst ver-
scheen de 100ste uitgave en daar-
mee is dit het oudste nog bestaan-
de clubblad van Nederland.

Toch leuk dat uit een andere hoek 
over onze ‘literaire’ uitgaven lo-
vend geschreven wordt. Een com-
pliment voor de redactie om op Een exemplaar uit de 99e jaargang van het  

cluborgaan

deze voet verder te gaan. Op naar 
de 100 jaar. Ik ben geen lid van de 
redactie, maar ik weet zeker dat 
dit orgaan graag meer zou horen 
van de leden met een stukje voor 
het clubblad.

JvdW

Met dank aan Voetbal International.
Het volledige artikel over de Konink-
lijke UD is terug te vinden in de VI 
week 42.Een exemplaar uit de 99e jaargang van het  

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Maart
6 Wessel Kodde
9 Flo Verhulst
20 Lars van de Leur
23 Luuk Dommisse
 Siem Dommisse 
 Dook Roelands 
25 Youran Panday
29 Sven Lagendijk

April
1 Xavy Nguyen
2  Reinier Honkoop
9 Dewi Kole
 Boaz Scholten
18 Finn van der Heijden
22 Sem Muys
24 Thijs Colijn
 Max Rave
25 Roan Voerman
28 Stijn Nieuwenhuize
29 Lucas Jansen

Winterhard
De winterstop was voorbij; 
twee teams stonden klaar voor 
hun eerste wedstrijd in 2016. 
Maar helaas, de doelnetten 
konden niet omlaag. Ze waren 
met een ketting met hangslo-
ten vast gezet. Er kwamen bos-
sen met sleutels tevoorschijn, 
maar hoe men ook probeerde, 
de juiste sleutel zat er niet tus-
sen. Uiteindelijk kwam de ijzer-
zaag er aan te pas en daarna 
kon de wedstrijd beginnen.
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Nieuwjaarstrimloop 2016.

De evenementencommissie heeft op 2 januari 2016 rond 13.00 uur de trimloop uitgezet. Tijdens het uitzetten 
met afzetlint van sponsor Van Sabben bv bleek wel dat er hier en daar wat aanpassingen gedaan moesten 
worden i.v.m. de drassige ondergrond.
Na het uitzetten hebben stewards er voor gezorgd dat de hoofdingang vrij bleef van gestalde fietsen. De lo-
pers konden hierdoor makkelijk het park verlaten en de loop linksom vervolgen over het pad naast het park. 
Joop, Kees en John bedankt voor jullie inzet. 

Rond de klok van 14.30 uur gaf 
de voorzitter het startsein en ver-
trokken ongeveer 300 deelnemers 
aan hun loop van een uur over een 

parkoers van 1.7 km. 
Het goede weer heeft ook mee-
geholpen aan de loop en er was 
toch weer behoorlijk veel publiek 

op het park om de lopers (van jong 
tot oud) aan te moedigen.
Sommige lopers hebben de ronde 
wel 7 keer gelopen en van het pu-
bliek hoorde de schrijver (na een 
vraag over de lengte van het par-
koers) dat er bewondering was 
voor de jeugdige lopers die daar-
door soms wel 10 km hadden ge-
lopen.
Piet Remijn en Johan Smallegange 
stonden nabij de ingang  van de 
kleedlokalen weer de overheerlijke 
oliebollen te bakken die tussen 
door en na afloop van de loop wer-
den uitgedeeld door Gerrie, Helma 
en Jan. Bij het kraam kon ook drin-

Klaar voor de start

Er was behoorlijk wat publiek op de been om de lopers aan te moedigen
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ken gepakt worden. Ook dat vond 
gretig aftrek bij de jonge deelne-
mers. Piet en Johan heel hartelijk 
dank voor de inzet en sponsoring 
van de oliebollen. Jullie hebben 
wel een compliment verdiend. Jul-
lie zijn tenslotte vanaf 10.00 uur 
bezig geweest met voorbereiding 
en bakken van deze lekkernij (600 
stuks).Adrie bedankt voor het as-
sisteren bij Piet en Johan. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar weer op 
jullie rekenen.
Na een uur lopen gaf de voorzit-
ter het eindschot. De trimloop die 
ook werd gebruikt als sponsorloop 
voor de zomerjeugdkampen heeft 
weer de nodige fi nancieën opge-
bracht. 

Opvallend was ook dat een groot 
deel van verschillende selecties de 
loop meeliepen. Dat is zeer goed 
ontvangen.

Spelers van het 7de elftal hartelijk 
dank voor de medewerking tijdens 
de loop.

Na de loop werd de nieuwjaarsre-
ceptie gehouden in de kantine. 

Namens
de evenementencommissie

Jos Geerlings

Ook een groot deel van de selectie nam deel en dat werd gewaardeerd

Naast oliebollen vond ook de verfrissing 
gretig aftrek bij de jonge deelnemers

En het was weer toppie!

Ach, arme jongen toch...

Het voetbal en een slecht geheugen gaan hand in 
hand. Wie wanneer met hoeveel won of verloor we-
ten we soms een halve competitie later al niet meer. 
Maar soms zijn er van die gebeurtenissen die in onze 
herinnering blijven hangen. Memorabele momenten 
noemen we die dan. En voetbalmomenten worden 
vooral memorabel wanneer er enig menselijk drama 
aan verbonden is. De ‘ach, arme jongen toch’- factor 
speelt dan mee.

Ach, hoe verging het die arme Iremonger, keeper 
van Notts County, toen hij eens een strafschop nam. 
Iremonger was een boomlange, magere lat van een 

keeper. Een skelet met een zonneklep op. Het was 
al geen gezicht toen hij het veld overstak om de pe-
nalty voor Notts te nemen. En helaas: hij schoot ook 
nog eens tegen de lat. In zijn zenuwen om op tijd te-
rug te zijn, struikelde en hobbelde Iremonger als een 
dronkenman langs vriend en vijand. En snel was hij 
ook al niet. Onder een orkaan van gefl uit en gejoel 
bereikte hij zijn strafschopgebied, waar al enige tijd 
een ongeloofl ijke scrimmage aan de gang was. Het 
was een wild getrap op leven en dood dat Iremonger 
er aantrof. De verdedigers in paniek en de aanvallers 
begerig, en in een woeste, desperate, poging de boel 
te redden schoot hij pardoes in eigen doel.

Overgenomen uit de 100e jaargang van het UD Kanon

vo
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alweetjesetete btbt eetete j



18  |   OP DE KORREL - februari 2016

Liesklachten
Regelmatig melden zich voetballers bij de fysiotherapeut met ‘lies-
klachten’. Maar wat zijn dit precies voor klachten? En op welke manier 
kan ik als voetballer voorkomen dat ik deze klachten krijg? Hieronder 
een korte toelichting.

Mocht je als speler (lies)klachten hebben?
Dan is er elke dinsdagavond tussen 19:30 en 20:15 de mogelijkheid om 
een korte screening te ondergaan door één van onze specialisten tijdens 
het sportspreekuur bij vv Kloetinge in het hoofdgebouw in kleedkamer 
Franc Kruitbosch.

Maar je kunt natuurlijk ook even langs gaan bij je eigen huisarts of bij de 
praktijk van fysiotherapie De Clavers, tel. 0113-215802
of kijk op onze site www.clavers.nl

Wat zijn liesklachten?
Liesklachten is een verzamelnaam 
voor aandoeningen die klach-
ten geven in de lies of liesstreek. 
Doordat er ontzettend veel ver-
schillende oorzaken ten grondslag 
kunnen liggen aan deze klachten, 
is het altijd een enorme uitdaging 
om te achterhalen wat de pijn bij 
de sporter veroorzaakt. Deze kun-
nen ontstaan door overbelasting 
of een trauma van bijvoorbeeld de 
spieren rondom het heupgewricht, 
maar ook het heupgewricht zelf 
kan voor pijn in de lies zorgen.
Ook bekken en rug kunnen lies-
klachten geven. Een bekend 
probleem bij voetballers is een 
liesbreuk, die ontstaat door een 
zwakke plek in de buikwand. Maar 
ook komen er veel spier-peespro-
blemen voor in de liesregio.

Hoe voorkom ik liesklachten in 
de voetballerij?
Voorkomen is altijd beter dan ge-
nezen. Het is echter niet mogelijk 
om het voorkomen van blessures 
te garanderen door middel van 
bepaalde oefeningen. Heel be-
langrijk en iets wat je steeds meer 

ziet (zeker in het profvoetbal) zijn 
core-stability oefeningen. Met een 
sterke core sta en beweeg je sta-
bieler, wat ook impact heeft op 
je benen. Wanneer deze spieren 
zwak zijn kunnen andere spieren, 
waaronder de liesspieren, deze 
functies overnemen. Hiervoor zijn 
deze spieren echter niet gemaakt. 
De kans op blessures neemt dus 
toe! Probeer dus te zorgen voor 
een sterke rompmusculatuur.

Hoe kom ik van liesklachten af?
Heb je beginnende liesklachten, 
neem dan eerst even wat rust. Geef 
je lichaam de kans om het natuur-
lijk herstel in te zetten. Wanneer 
je merkt dat dit niet voldoende is, 
is een bezoek aan bijvoorbeeld de 
fysiotherapeut of medische staf 
binnen de vereniging niet onver-
standig. Hier wordt gekeken naar 
de oorzaak van de klacht en een 
behandeling gestart. Ook is er een 
mogelijkheid voor het starten van 
een core-stability programma.

Met sportieve groet,
Team de Clavers. 

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

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

tel 0113 - 215802

pijngebied
bij lies-
blussure
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Persbericht

Veel plezier en veel doelpunten
Tijdens een groot deel van de kerstvakantie was het Goese Omnium het domein van de voetballende jeugd 
uit de gemeente Goes (GOES, Arendskerke, Kloetinge, SSV en Wolfaartsdijk), ’s-Gravenpolder (Apollo) en 
Kamperland (Bevelanders). Daar werd in alle leeftijdscategorieën gestreden om de finaleplaatsen. In de 780 
gespeelde wedstrijden werden bijna 2300 doelpunten gemaakt.

Het 1000e doelpunt werd ge-
scoord door Liam Stroes van Beve-
landers F1. Hij kreeg een bal van 
de organisatiecommissie.
Alle bijna 1400 deelnemers kwa-
men op minimaal 2 dagen in ac-
tie. Er zijn voor zover bekend geen 
zware blessures opgelopen, de 
elke dag aanwezige verzorgers 
hebben bijna niets te doen gehad.
Het was tijdens het toernooi ge-
zellig druk. Het meeste publiek 
was te vinden in de kleinere zaal 
4, waar de F- en mini-pupillen hun 
wedstrijden speelden. Vaders en 
moeders, broertjes en zusjes, opa’s 
en oma’s, ooms en tantes kwamen 
de sterren van de toekomst aan-

moedigen.
De deelnemers aan het toernooi 
konden tegen een gereduceerde 
prijs gaan zwemmen in het zwem-
bad of op ontdekkingstocht in het 
tropisch bos. Daarvan werd volop 
gebruik gemaakt.

Het toernooi wordt mede moge-
lijk gemaakt door hoofdsponsor 
Omnium, een flinke subsidie van 
de gemeente Goes, de gemeente 
Noord-Beveland en steun vanuit 
het bedrijfsleven in de gemeente 
Goes, Kamperland en ’s-Graven-
polder. De organisatiecommissie 
kan terug kijken op een geslaagd 
toernooi.
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Gemeente Goes

Gemeente Noord-Beveland

De Bruine Hypotheken en Verzekeringen, Goes

Bouman Kantoortotaal, Goes

Albert Heijn, Kamperland

Bison International, Goes

Installatiebedrijf Zuid (IBZ), Kamperland

De Volkswinkel, Goes

Bakkerij ‘De Gouden Korenaar’, Goes 

Van Bruggen Adviesgroep Midden-Zeeland, Goes

The Read Shop, De Bussel, Goes 

Vergo Sport, Vlissingen

Drukkerij Zeeland, Goes

Bouwbedrijf Van de Linde, Goes

Eeterij – Spelerij VierLinden, Goes

Schildersbedrijf Roegiers De Koeijer, Heinkenszand

Winkelcentrum Kamperland

HTAB, Wim Hazelaar

Snackbar ’t Hapje, De Bussel, Goes

Fysiotherapiepraktijk ‘De Clavers’

Zeeuwse Asfaltonderneming, Middelburg

Özgan Teken en Ontwerp Buro, ‘s-Heerenhoek

Etos, Kamperland

Livingstone B.V. Goes

Van Westen Men’s Wear

Nijsse Assurantiën, Goes

Business Club vvb Kloetinge

Autoteam B.V. Goes

Faasse Fermont Makelaars, Goes

Slijterij Dominicus, Goes

Faktor Civil Engineering, Middelburg

Urker Visspecialist De Snoekies, Goes

Z.V.V. De Bevelanden, Goes

Aannemingsbedrijf Van Sabben, ’s-Heer Arendskerke

Faberij De Jonge Juweliers, Goes

Haringman Betonwaren, Goes

Bouwbedrijf Breas en Zn, Goes 

Katsman Rondhout en Tuinhout, Goes

Glashandel/Slijperij Melieste, Goes

Sponsorstichting Apollo

Autofit, Goes 

Het Bloemenpaleis, De Bussel, Goes

Supermarkt Dirk van den Broek, De Bussel, Goes

Autodemontagebedrijf Otte, ’s-Heer Arendskerke

Frank de Kok Schilderwerken, ’s-Gravenpolder

Autoschadebedrijf Spuiterij Cor Lagendijk, Goes 

Autobedrijf Kees van der Endt, Goes

ITM / TLC ’s-Gravenpolder

Krijger Koerier Post, Kloetinge

Assurantiekantoor De Koning, Goes

Meulenberg Wonen, Kamperland

De Zeeuwse Verzekeringen, Middelburg

Sponsoren Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 2015

Hoofdsponsor: OMNIUM
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A-junioren
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 2
3. SSV 2
4. Kloetinge 5
5. Kloetinge 3
6. Goes 2

Meisjes A-junioren
1. Goes 2
2. SSV 2
3. SSV 1
4. Goes 1

B-junioren
1. Kloetinge 2
2. Bevelanders 1
3. Kloetinge 1
4 .Kloetinge 7
5. Arendskerke 4
6. Kloetinge 8

Meisjes B-junioren
1. Kloetinge 1
2. Bevelanders 1
3. Kloetinge 2
4. Bevelanders 2

C-junioren
1. Kloetinge 2
2. Kloetinge 4
3. Kloetinge 1
4. Kloetinge 9
5. Kloetinge 13
6. Bevelanders 1

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

D-pupillen
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 6
3. Kloetinge 4
4. Bevelanders 2
5. Kloetinge 8
6. Apollo 2

Meisjes D-pupillen
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 2
3. Wolfaartsdijk 1
4. Apollo 1

E-pupillen
1. Kloetinge 1
2. Kloetinge 10
3. Kloetinge 3
4. Kloetinge 6
5. Kloetinge 4
6. Kloetinge 8

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

Mini-pupillen (poule 1) 
1. Apollo 1
2. Goes 1
3. Apollo 2
4. Wolfaartsdijk 1
 5. Kloetinge 1
6. Goes 2
 
Mini-pupillen (poule 2)
1. Bevelanders 1 
2. Arendskerke 2
3. Arendskerke 1
4. Kloetinge 2
5. SSV 2
6. SSV 1

Alle uitslagen en eindstanden zijn te vinden op www.jeugdkerstzaalvoetbal.nl
Op zaterdag 30 januari werd nog het leiderstoernooi gespeeld. Toen konden ook alle vrijwilligers die aan het 
toernooi hebben meegewerkt zelf een balletje trappen.

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

Het begint er op te lijken, dat de 
geest langzamerhand uit de fl es 
verdwijnt. Enkele jaren na het 
trieste incident met de heer Nieu-
wenhuize is er weer een fi ks in-
cident bij Nieuw Sloten. Het lijkt 
er op dat de leden er weinig van 
geleerd hebben, want niemand 
greep in.
Wekelijks lees je weer over exces-
sen die er gebeuren. Alle positieve 
zaken komen te weinig voor het 
voetlicht.

SAMEN VOOR
SPORTIVITEIT
RESPECT&Zonder respect

geen voetbal

Op een troosteloze zaterdag met 
alleen voetbal op het kunstgras-
veld waren er toch nog leden die 
een wedstrijd fl oten, zowel jeugd 
als senioren. Het water gutste bij 
de arbiters uit de schoenen. Zul-
ke leden zijn een groot applaus 
waard.

Verder las ik, dat een speler van 
Papendrecht wegens racistische 
geluiden van het veld gelopen 
was. Ook hier greep niemand in. 
Omdat Papendrecht al driemaal 
gewisseld had, kon vervanging 
niet meer plaatsvinden. De tegen-
stander was wel zo sportief om 
ook met 10 man verder te gaan. 

Af en toe zijn er toch nog een paar 
mooie momenten. 
Laten we bij Kloetinge, zowel spe-
lers als supporters, bovenstaande 
slogan uit blijven dragen.

JvdW
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vv Kloetinge in Winterberg
Op 15 januari 2016 vertrok een gemêleerd Kloetinge gezelschap van spelers, staf, sponsoren, supporters en 
een bestuurslid naar Winterberg voor een weekend ‘teambuilding’. In eerste instantie zouden we met een 
bus gaan maar uit praktische overwegingen is hier van afgezien. Achteraf bleek dit best gunstig. In de voor-
afgaande week had het er flink gesneeuwd en de eerste fanatiekelingen gingen daarom al om zes uur rijden; 
ze wilden vroeg in Winterberg zijn om lekker te kunnen gaan skiën. 

Voetbalquiz
Alle anderen kwamen in de loop 
van de middag aan in familiehotel 
‘Der Brabander’.
Vanaf 16.00 uur ging iedereen 
naar de skihut naast het hotel voor 
de après-ski. Daar was het direct al 
een dolle bol, want iedereen had 
nogal dorst gekregen van de lange 
reis en het ‘Forza Kloetinge’ klonk 
uit alle Kloetingse kelen.
Om 19.00 uur stond het avond-
eten gereed en na het diner was 
er een door Joost Folmer in elkaar 
gestoken voetbalquiz. Er werden 
groepen samengesteld die ant-
woord moesten geven op toch wel 
moeilijke vragen. De quiz duurde 
vrij lang en omdat de meesten van 
de dorst de bar opzochten werd 

besloten om de quiz de tweede 
avond te vervolgen. Later op de 
avond ging ieder zijn eigen weg; 

sommigen gingen door tot in de 
late uurtjes c.q. vroege morgen.

De skipiste van Winterberg
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Ook zonder ski’s was het
gezelschap op de piste te 
vinden
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De piste op
Op zaterdagmorgen konden we 
vanaf 9 uur ontbijten en daarna 
gingen diverse mensen wederom 
skiën. Een sponsor had voor de 
niet-skiërs spontaan een wandel-
tocht georganiseerd. Het einde 
daarvan, hoe kan het ook anders, 
was een skihut en ook daar heb-
ben we de bar eer aangedaan. 
Uiteindelijk zijn we gezamenlijk te-
ruggelopen naar het hotel, zodat 
ieder zijn eigen ding kon doen.
Om vier uur was er opnieuw après-
ski in de skihut en om 19.00 uur 
gingen we aan tafel voor een lo-
pend buffet. Aansluitend werd de 
tweede ronde van de voetbal-quiz 
gespeeld; deze eindigde in een ge-
lijke stand tussen twee teams. De 
alles beslissende vraag was: “wie 
was de eerste speler uit Schouwen 
die bij Kloetinge kwam spelen?” 
Corné de Jonge wist het juiste ant-
woord en won daarmee de quiz. 
Weet u het ook?
Daarna kon een ieder z’n eigen in-
vulling aan de avond geven. Voor 
de één werd het weer laat, ande-
ren gingen op een wat redelijker 
tijdstip naar bed.

Op zondagmorgen 9.00 uur viel 
het op dat er nog niet al te veel 
liefhebbers voor het ontbijt waren. 
Na de maaltijd zijn de meesten, na 
het uitgraven van de auto, weer 
naar huis gereden.

Het was een super leuk weekend 
in ‘Der Brabander’ in Winterberg. 
Persoonlijk heb ik ervaren dat het 
goed is om elkaar eens ergens an-
ders, in een andere omgeving , te 
zien en te spreken. Na zo’n week-
end heb je toch wat meer binding  
en respect voor elkaar.
Ik wil dan ook iedereen die dit 
weekend mogelijk heeft gemaakt 
bedanken, het was er een om 
nooit te vergeten.

Een medereiziger

Hotel Der Brabander

Het uitzicht was weids en er lag dusdanig 
veel sneeuw dat de auto voor de terugreis 
uitgegraven moest worden

Eerste plaats van
Zeeland

De Voetbaltrainer, het vak-
blad van de trainers in Ne-
derland publiceert elk jaar 
een lijst van de hoogst spe-
lende amateurverenigin-
gen in Nederland. Gekeken 
wordt naar het niveau waar-
op het eerste team en de 
selectieteams van de jeugd 
spelen. Daarbij gaat het om 
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 
en D2.
Op deze lijst van 200 clubs 
staat AFC uit Amsterdam dit 
jaar op de eerste plaats en 
Kloetinge staat op de 130e 
plaats. We zijn daarmee de 
enige Zeeuwse vereniging, 
die op deze lijst voorkomt.

Daar kunnen we trots op 
zijn, maar het is zeker geen 
reden om op de lauweren te 
gaan rusten. Het kan nog 
beter en waarom zouden 
we niet proberen volgend 
jaar een paar plaatsen hoger 
op deze lijst te staan? 

vo
etb
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Uw stem is geld waard!
De Rabobank Oosterschelde houdt dit jaar weer de actie Clubkas. 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 6 en 18 april 
hun stemmen uit kunnen bren-
gen. Elk lid krijgt 5 stemmen en 
mag hooguit 2 stemmen uitbren-
gen op dezelfde club of stichting. 
Het is dus ook mogelijk vijf ver-
schillende clubs of stichtingen een 

stem te geven. Het aantal uitge-
brachte stemmen bepaalt hoeveel 
geld elke stem waard is. Als er 
b.v. 8.000 stemmen worden uit-
gebracht is elke stem € 10 waard. 
Dit bedrag wordt vermenigvul-
digd met het aantal op een club of 
stichting uitgebrachte stemmen. 
Daaruit komt dus het bedrag, dat 
uiteindelijk wordt uitgekeerd.

Het kerstzaalvoetbaltoernooi is een van de opgegeven doelen

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

Als u lid bent van de Rabobank 
Oosterschelde vragen wij u of u vv 
Kloetinge en de Stichting Jeugd-
kerstzaalvoetbal Goes 1 of 2 van 
uw stemmen wilt geven.
Let wel; een klant van de bank is 
niet automatisch lid van die bank. 
Wel kan iedereen die een rekening 
heeft bij de Rabobank lid worden. 
Het lidmaatschap van de bank 
kost niets. Wie zich aanmeldt voor 
1 maart kan in april al mee stem-
men. Op de website van de bank 
vindt u een aanmeldingsformulier. 

U ziet: uw stem kan 
geld waard zijn!

Namens vv Kloetinge en de Stich-
ting Jeugdkerstzaalvoetbal Goes,

Adri de Bruine
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TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo
EERSTE SELECTIE
Trainer
Arie van der Zouwen 0622 477 674
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
André Krijger
Fysiotherapeut
De Clavers, Cees van Iwaarden 215802
Verzorgers
Jan Kloet  0624 369 999
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge  0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537
Ron Verburg

SENIOREN
Coördinator senioren:
Lauran de Hond  0644 804 577 
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
ass. T Serge Quinten 0625 020 521
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
  L Lauran de Hond 0644 804 577
 L Laurens Oele 0651 072 777
5e L Lars Sonke 0648 206 496
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
 L Laurens Jobse 0642 125 553
 PR Lennart Zweemer 0646 013 584

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Geuch Zijlma 230 102
E-pupillen Wybrand Boonstra 0612 275 775
F-en Mini-pup. Guido v.d. Velde 0628 264 301

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

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

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

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

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 0652 682 829

45+ VOETBAL
Danny Boonman 0655 592 953

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

OVERIGE NAMEN

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

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

Voor alle communicatie geldt
niet meer e na 22.00 uur!




