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Organisatie

Bestuur	 	 	 	 (0113)
Voorzitter vacant
Vice-voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris Hannie Kloet Weegbree 26 4421 MK Kapelle 25 74 01
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Jaap Honingh Stadhouderslaan 18 4461 TT Goes 21 41 80
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
PR en sponsoring Piet de Haze Krommemeet 6 4464 AA Goes 21 59 97
 pr@vvkloetinge.nl 
Accommodatiezaken vacant
Voorzitter jeugd Peter Louwman H. Roland Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter Peter Louwman H. Roland Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Secretaris (wedstr.) Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Hoofd jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614284856
 johnebert@zeelandnet.nl
Coörd.jun. A1, A2, B1, B2 Wim Verlinde Kattendijksedijk 19 4463 AL Goes 21 18 65
 wimverlinde@eethuisdevierlinden.nl
Coörd.jun. B3, B4, C-jun. Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. D Rinie Versluis Hogewei 32 4464 AL Goes 21 57 48
 rinieversluis@zeelandnet.nl
Coörd.pup. E Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 21 13 76
 wimhazelaar@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. F-pup./mini’s Jean-Piere de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Algemene & Techn. zaken Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

en financiën adjoosse@vvkloetinge.nl
Voorzitter CTEO Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Rianne Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 riannezandee@vvkloetinge.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen/wachtlijst Gerard Murre Beethovenlaan 56 4462 JH Goes 21 19 33
 murre-kloetinge@zeelandnet.nl
Kleding André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenpoldersew.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
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Van de redactie
Allereerst wil ik iedereen, die 
de vv Kloetinge een warm hart 
toedraagt namens de redactie 
een gezond en sportief 2011 
toewensen.

Perfecte organisatie
Op zaterdag 15 januari was er 
weer de jaarlijkse Mountainbike 
tocht en voor de eerste keer was 
er ook een wandeltocht. Het was 
een groot succes; bij de fietsers 
waren er ongeveer 180 deelne-
mers en er waren ongeveer 60 
wandelaars.
Ik wil hierbij de organisatoren 
bedanken voor de perfecte orga-
nisatie. Klasse!

Vacatures
Het verontrust me, dat we een 
nijpend tekort aan bestuursleden 
hebben. De voorzitter is gestopt; 
er is nog een vacature voor een 
bestuurslid accommodatieza-
ken en de penningmeester en 
de PR-man stoppen er volgend 
seizoen mee. Ik hoop dat er snel 
geschikte kandidaten gevonden 
worden. 
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I N H O U D

FEBRUARI 2011

Een goed vrijwilligersplan  en een 
vrijwilligerscoördinator waren 
hier wellicht van nut geweest.

Vernieuwingen
De nieuwbouw is afgerond; we 
hebben daarvan in het vorige 
nummer uitgebreid verslag ge-
daan. Velen zijn intussen al een 
kijkje wezen nemen in het fraaie 
gebouw. Laten we er zuinig op 
zijn.

Het trainingsveld wordt momen-
teel voorzien van kunstgras; dat 
is niet voor zijn tijd en een enor-
me verbetering. Nu kan iedereen 
op een goed veld trainen.

Verder wens ik alle teams, zowel 
op het veld als in de zaal veel 
succes in de competitie! 

Tot de volgende keer!

Ronald Krijger

Uit de bestuurskamer
- De opening van de nieuwe kleedaccommodatie was een 

groot succes. We mogen trots zijn op zo’n mooi gebouw. 
Regels moeten wel worden aangescherpt en nageleefd.

- Er zal actie worden ondernomen om verenigingsscheids-
rechters te werven.

- De grote loterij loopt niet. Dit baart zorgen, omdat er nog 
geldmiddelen nodig zijn voor de kleedaccommodatie. 

- De problematiek rondom het 4e veld blijft aanhouden.
De gemeente en Traas en Ovaa gaan in overleg.
- De sponsorloop zal worden georganiseerd door het bestuur.
- De mountainbiketocht op 15 januari krijgt er ook een wandeltocht bij. Nu maar hopen op redelijk weer.
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Antoine  ontvangt de gouden KNVB speld + oorkonde uit handen van Adri de Bruine (foto’s Arjan Bot)

Vice -voorzitter Jos Verpaalen

GOUD ... en verdiend!
Na de Snertloop werd ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie gehou-
den. Het was er wat minder druk dan andere jaren; de eerste 
selectie en een aantal sponsoren waren een  weekend in Winter-
berg in Duitsland als aanloop naar de tweede helft van de com-
petitie. Door de vele afgelastingen in de afgelopen weken moet 
dit jaar zelfs nog meer dan de helft van de wedstrijden gespeeld 
worden. We hebben gehoord, dat het ‘trainingskamp’ bijzonder 
geslaagd is. Maar dat terzijde.

Netjes
De vice-voorzitter, Jos Verpaalen, 
hield zijn Nieuwjaarsspeech, 
waarin uiteraard het gereed 
komen van het nieuwe kleed-
gebouw een belangrijke plaats 
innam. Hij riep de gebruikers op 
zuinig te zijn op dit gebouw en 
ernaar te streven het zo netjes 
mogelijk te houden. Er zal nog 
flink wat geld moeten komen en 
hij riep de leden op er samen 
de schouders onder te zetten. 
Vervolgens gaf hij het woord aan 
Adri de Bruine, clusterafgevaar-

digde van de KNVB.

(Bege)leiding
Adri begon met het beschrijven 
van de voetballoopbaan van één 
van onze leden. Al vrij snel bleek, 
dat diens grootste kwaliteiten 
niet binnen de lijnen, maar er 
buiten lagen. Als junior was hij 
al betrokken bij de begeleiding 
van jeugdteams; hij was grens-
rechter bij B1 en later bij A1. Dat 
team speelde toen op het hoogst 
mogelijke niveau; de landelijke 
hoofdklas, waarin gespeeld werd 

tegen o.a. Sportclub Feyenoord 
A1, Sparta A1, Excelsior A1, NAC 
A1, Willem II A1 en FC Den Haag 
A1.
Intussen begreep iedereen al 
dat het ging om Antoine. Adri 
beschreef vervolgens de loop-
baan van Antoine van begelei-
ding naar leiding. Hij werd lid van 
de jeugdcommissie en later van 
het jeugdbestuur, al snel werd 
hij jeugdsecretaris en kwam als 
zodanig in het Algemeen Bestuur. 
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Nee
Antoine kan moeilijk ‘nee’ zeg-
gen en zo werd hij lid van allerlei 
commissies en is hij ook betrok-
ken bij de organisatie van het 
SVVK Bedrijventoernooi. Toen 
enkele jaren geleden Harry van 
Wanrooy stopte als secretaris van 
de Organisatiecommissie van het 
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
werd er binnen de 8 deelnemen-
de verenigingen gezocht naar een 
opvolger. Die werd niet gevonden 
en Antoine zei: ” Dan doe ik het 
wel; ik ben er toch!” En dat klopt; 
hij is al meer dan 20 jaar actief 
bij dit toernooi betrokken.

Voor al het werk, dat Antoine 
gedaan heeft voor de voetbal-
sport in het algemeen en voor 
de vv Kloetinge in het bijzonder 
heeft het bestuur van de K.N.V.B. 
besloten hem de Gouden Speld 
toe te kennen. En dat is volko-
men verdiend; het applaus van 
de aanwezigen onderstreepte dat 
duidelijk. Adri speldde Antoine de 
onderscheiding op en bedankte 

ook Jeannet; zonder haar steun 
zou Antoine dit niet hebben kun-
nen doen. Hannie Kloet overhan-
digde haar een boeket bloemen.

Antoine was verrast. Niet zozeer 
omdat hij een speld kreeg. Het 
was de bedoeling, dat het een 
verrassing voor hem zou zijn, 
maar toen hij verschillende zaken 
ging combineren, begreep hij, dat 
er iets aan de hand moest zijn. 
Nee, hij was verrast dat hij de 

gouden speld kreeg, daar had hij 
zeker niet op gerekend.
Maar iedereen was het erover 
eens; dit goud is dik en dik ver-
diend! 

Ook op deze plaats willen we An-
toine en Jeannet feliciteren met 
deze onderscheiding.
Inderdaad; dik verdiend!

Antoine spreekt nog een dankwoord uit. Links zijn vrouw Jeannet. Er was genoeg belangstelling voor 
de onderscheiding.

Op de nieuwjaarsreceptie was het minder druk dan andere jaren.
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Het parkoers moest door de 
werkzaamheden op het trainings-
veld wel wat worden aangepast. 
Het was dan ook goed, dat 
Antoine het eerst rondje ‘voor-
liep’ om de route aan te geven. 
Na dat eerste geneutrali-

seerde rondje ging het dan echt 
van start. Een lint van lopers, dat 
steeds langer werd, slingerde 
zich over het Wesselopark. Voor 
de lopers was het zaak op de pa-
den te blijven, want er naast was 
het glad en stond er op sommige 

plaatsen fl ink wat water. Het af-
snijden van bochten was daarom 
niet aan te bevelen, behalve op 
het kunstgrasveld; daar namen 
velen een kortere route.

Het aantal deelnemers viel eigenlijk niet tegen. Ik had, gezien de korte voorbereidingsperiode 
minder mensen verwacht. Blijkbaar houden velen rekening met dit jaarlijks terugkerende clubge-
beuren. En zo was het bij de start toch gezellig druk!

E i i

Snertloop 2011

Na dat eerste geneutrali- het glad en stond er op sommige 

Foto’s Arjen Bot
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Opening nieuwe
kleedaccommodatie

Op vrijdagmiddag 10 december 
is tijdens de opening van het 
nieuwe kleedgebouw speciaal 
voor de jeugd een ballonnenwed-
strijd gehouden. Een heleboel 
groene en witte ballonnen zijn  
vanaf het kunstgrasveld de lucht 
in gegaan.
In de kerstvakantie zijn er drie 
kaartjes teruggekomen. Hier de 
uitslag:

1e plaats:
Bjorn van Goethem
Ballon gevonden in Villemoron. 
Afstand ca.  600 km

2e en 3e plaats:
Merijn de Gijsel en Rick Smit
Ballonnen gevonden in Dommar-
tin les Toul (nabij Nancy)
Afstand ca.  450 km

De vinders van de winnende 
ballon hadden op het terug ge-

stuurde kaartje verzocht om hen  
een berichtje met een foto toe te 
sturen.

Van Merijn en Rick is het leuk 
om te vermelden dat ze samen 
geruime tijd geholpen hebben 
met het vullen van de ballon-

nen met helium. Hun ballonnen 
zaten aan elkaar vast tijdens het 
oplaten. Ze zijn in hetzelfde dorp 
gevonden, maar niet op exact 
dezelfde plaats.

Winnaars . . . . gefeliciteerd!

Ballonnewedstrijd

Winnaar van de ballonnenwedstrijd Bjorn van Goethem

Al na de eerste ronde waren de partjes sinaasap-
pel, die bij het Trefpunt lagen, verdwenen. De 
route werd daardoor nog duidelijker; de oranje 
schillen op het groene gras markeerden het pad.

Het aantal lopers werd bij elke ronde kleiner tot 
in het laatste kwartier  een klein groepje volhou-
ders het uur vol maakte. De anderen hadden toen 
al genoten van een warme douche in de nieuwe 
kleedkamers. Iedereen, die dat wilde kon het 
nieuwe gebouw bekijken.
Na afloop was er snert en warme chocolademelk 
voor de deelnemers en werd de opbrengst, 2000 
euro, bekend gemaakt. Arthur Krijger haalde het 
meeste geld binnen.

Verder werd de uitslag van onderstaande ballon-
nenwedstrijd bekendgemaakt.

Arthur Krijger met zijn prijs
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DE COLUMN
VAN KEES

December

De grote vraag voor mij was of ik deze maand de vijfhonderdste 
wedstrijd zou gaan fluiten. 
Die vraag werd in het eerste weekend van december al direct 
beantwoord aangezien Koning Winter het land toen stevig in zijn 
greep had. Alle tekenen leken er op te wijzen dat er helemaal niet 
meer gevoetbald zou worden in december maar gelukkig was de 
greep van Koning Winter toch weer niet zo sterk. Nu had ik wel 
pech want de tweede week moest ik naar district oost en dat 
werd er op woensdag al uitgegooid. 

Fans
Gelukkig was er in mijn eigen 
district nog een wedstrijd en nog 
niet de minste ook. 
De nummer twee tegen de num-
mer drie in de eerste klasse. Er 
zijn mindere potjes. Nu bleef het 
er nog wel lang om spannen of 
het door zou gaan. De wedstrijd 
werd gespeeld in het noordoos-
ten van Brabant en normaal is 
het daar toch kouder dan bij 
ons. Dus die zaterdagmorgen 
met angst en beven om negen 
uur gebeld. Men vertelde mij dat 
ze om half       elf gingen herkeuren 
maar dat ze er goede moed op 
hadden. En inderdaad, om kwart 
voor elf kwam het verlossende 
telefoontje. “We gaan voetballen 
hoor scheids.” Na mijn aanvanke-
lijke blijdschap kwam er daarna 
toch twijfel want echt ritme had 
ik op dat moment niet. En dan 
zo’n belangrijke wedstrijd! Ik 
moet eerlijk zeggen dat ik met de 
minuut nerveuzer werd. Gelukkig 
moest ik een eind rijden en dat 
werkt voor mij altijd ontspan-
nend. Eenmaal aangekomen 
bleek dat het veld inderdaad uit-
stekend bespeelbaar was. Daar 
was ik echt wel verbaasd over. 
Tijdens de warming-up een leuk 
weerzien met beide trainers. Ze 
lopen allebei al jaren mee en zijn, 
ik begrijp het zelf ook niet, fan 

van mijn manier van fluiten. Dat 
steken ze ook niet onder stoelen 
of banken. De ene begroet me 
steevast met de woorden: “Leuk 
dat je er bent!” en de ander 
zegt altijd dat hij blij is me weer 
te zien. Wat een geslijm zul je 
denken maar het fluit toch altijd 
wel ontspannen als je weet dat 
je van de kant weinig te duchten 
hebt. Natuurlijk waren er ook 
veel toeschouwers want in de 
omgeving werd er niet veel ge-
voetbald. Het geeft mij toch ook 
altijd weer een kick als er veel 
mensen lang de kant staan en de 
tribune goed gevuld is.  

Opstootje
Nadat de pupil van de week op 
werkelijk weergaloze wijze had 
gescoord kon de wedstrijd begin-
nen. Al direct vanaf de eerste 
minuut was duidelijk dat het 
tempo er goed in zou zitten van-
middag. Maar ik had één van die 
sporadische topdagen met be-
trekking tot het lopen. Misschien 
waren die twee weken rust toch 
goed geweest. De wedstrijd liep 
heerlijk en in het eerste half uur 
scoorden beide ploegen een 
keer. Er waren eigenlijk geen 
problemen. Maar dan vloog na 
een half uur toch volledig uit 
het niets de vlam in de pan. Een 
onschuldig duel aan de zijlijn ont-

aardde plotseling in wat geduw 
en getrek. Omdat ik al weer weg-
liep toen het gebeurde zag ik niet 
precies wat er aan de hand was. 
Uit alle hoeken en gaten kwamen 
spelers aangesneld. 
Ik heb ooit in Zeist geleerd dat 
je er nooit tussen moet gaan 
lopen of heel irritant op je fluitje 
moet gaan staan blazen. Afstand 
nemen en gewoon goed kijken 
wat er gebeurt. En vooral zelf 
rustig blijven en nummers op-
slaan. Toen de stofwolken waren 
opgetrokken heb ik de aanstich-
ters bij me geroepen en allebei 
op geel getrakteerd. De speler 
van de thuisclub was het daar 
niet mee eens; de speler van de 
bezoekers wel. Later zou er nog 
een verassende wending aan dit 
opstootje komen maar daarover 
straks meer. Kort daarna was 
er weer een harde overtreding 
van een bezoekende speler dus 
die ook maar direct genoteerd. 
Ik ging me nu toch echt zorgen 
maken want het werd best wat 
grimmig. Gelukkig was na die 
derde kaart de lust om vervelend 
te doen even gezakt en liep de 
wedstrijd naar de rust toe zonder 
incidenten. 

Digitaal
Diep in de blessure tijd maakte 
de thuisclub nog een uitermate 
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stom eigen doelpunt dus gingen  
de bezoekers zelfs nog met een 
voorsprong rusten. Dat was 
zwaar tegen de verhouding in 
maar ja, zo is sport. In de rust 
hoopte ik toch dat het rustig zou 
blijven want ik had geen zin in 
ellende. Gelukkig liep de tweede 
helft echt op rolletjes. Nog één 
gele kaart moest ik geven en nog 
een stafschop maar die was zo 
overduidelijk dat niemand ook 
maar één kik gaf. De keeper zei 
nog wel als grapje: “Hij raakte 
hem toch niet scheids!” Maar 
dat was echt humor. De straf-
schop werd benut en zodoende 
was het weer gelijk. Omdat een 
aantal spelers van de bezoekers 
meer tijd liggend op het veld 
doorbrachten dan op hun benen 
trok ik nog vijf minuten bij en die 
waren nog wel spannend. Eerst 
scoorden de bezoekers uit een 
vrije trap maar ik had duide-
lijk gezegd dat ik eerst moest 
fluiten. Ze waren overigens ook 
zo sportief om te erkennen dat ik 
dat gezegd had. “Ik kan het maar 
proberen scheids!” zei de nemer. 
In de twee daarop volgende 
minuten kwam de thuisclub twee 
keer alleen voor de keeper maar 
gelukkig misten ze twee keer an-
ders krijg je waarschijnlijk toch 
nog het één en ander naar je 
hoofd. Nu was eigenlijk iedereen 
tevreden over de wedstrijd. De 
thuisclub wat minder over het 
resultaat maar daar kon ik niets 
aan doen. Na afloop het digitale 

wedstrijdformulier weer ingevuld 
en verzonden. Daar was overi-
gens ook wel weer  iets komisch 
mee. Ik voerde elke keer netjes 
mijn code in maar de computer 
weigerde het te verzenden. Net 
toen we wanhopig werden, zag 
ik dat de naam van de scheids-
rechter die oorspronkelijk zou 
fluiten er nog opstond. Dus toen 
we die naam hadden veranderd 
werd het direct verzonden. Na de 
bij deze vereniging gebruikelijke 
traktatie voor thuis te hebben 
ontvangen ging ik met blijde zin 
terug naar onze mooie provincie. 

Lief
Maar ik had u nog beloofd terug 
te komen op het opstootje. 
Natuurlijk zat ik die maandag-
avond weer even op de sites van 
de clubs en de kranten te kijken. 
Toen viel mijn oog op een artikel 
over de spits van de thuisclub. Er 
stond dat het zo’n aardige, lieve 
jongen was maar dat hij zich 
zaterdag bij dat opstootje toch 
even te buiten was gegaan. In de 
krant vertelde hij doodleuk dat 
hij diep rood had moeten heb-
ben omdat hij had geslagen en 
geschopt. ‘Gelukkig’, zo stelde 
hij, “kon de scheidsrechter het 
niet goed zien anders was ik er 
wel uitgevlogen!” Als ik zoiets 
in de krant lees, breekt mijn 
klomp. Toen ik hem geel gaf 
protesteerde hij luid met de 
mededeling: “Ik heb helemaal 
niets gedaan!” Prima, dat hoort 

er misschien bij maar dan moet 
je later niet als aardige, lieve 
jongen in de krant gaan vertellen 
dat het gewoon rood was. Maar 
misschien kom je dan wel stoer 
over bij je vrienden. Je mag het 
niet denken als scheids maar 
ik hoop hem toch nog eens te 
moeten fluiten! (grapje). Voor 
het overige waren de stukjes 
lovend dus leek mijn gevoel wel 
te kloppen. Het was gewoon een 
leuke middag geweest. Dit was 
de maand december alweer want 
daarna ging Koning Winter zeer 
streng regeren over het land en 
was alles witter dan wit. 

Als ik terug kijk op de eerste 
competitie helft dan heb ik een 
prima eerste deel gedraaid. 
Omdat we tegenwoordig geen 
tussenstanden meer krijgen 
weet ik verder ook niks maar ik 
ga er vanuit dat ik ergens in de 
subtop van mijn groep sta. Dat is 
in ieder geval een stuk beter dan 
vorig seizoen om deze tijd toen 
ik stijf laatst stond. Toen heb ik 
met een ultieme eindsprint de 
zaak nog gered. Natuurlijk moet 
ik er nu wel voor zorgen dat ik 
nu niet alles weg ga geven in de 
tweede seizoenshelft. U wens ik 
in ieder geval een mooi 2011 toe. 
En hopelijk lukt het in januari wel 
om de vijfhonderdste wedstrijd 
te fluiten.

Kees 

Uit	de	kast	komen
Het leven zit vol verrassingen.   Volkomen onverwachts	is	Adri	de	Bruine	
uit	de	kast	gekomen.
Het printen van het decembernummer had zijn primeur in de nieuwe 
ruimte boven de kleedlokalen.
Door de aanwezige boilers en de warmte die de printer afgaf werd het 
dusdanig benauwd in de kleine ruimte dat het beter leek de machine naar 
de vergaderruimte te verplaatsen.
Adri was zichtbaar opgelucht toen hij de kast verlaten had.
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Hoe B1 aan de nieuwe trainingspakken is gekomen
Aan het begin van het seizoen 2010-2011 is de trainer van B1 beloofd dat het team nieuwe 

trainingspakken zou krijgen. Volgens het bestuur was er een sponsor geregeld.
Toen er navraag gedaan werd, bleek er totaal niets te zijn geregeld. Niemand wist van een 

eventuele sponsor af.

Noot van de redactie.
Het is al vele jaren zo, dat het bestuur zich niet bezig houdt met 
het vinden van een kledingsponsor voor de verschillende (jeugd)
teams. Dat wordt altijd gedaan door de trainers, leiders, ouders en 
spelers van het team. Dat dit voor B1 is gelukt, is dus een compli-
ment waard voor degene, die er achteraan gegaan is.

Toen heeft de leidster van B1 zelf 
contact via de mail opgenomen 
met het bestuur met de vraag of 
het mogelijk was dat B1 alsnog 
nieuwe trainingspakken kon krij-
gen. Want de oude waren inmid-
dels zo versleten dat de gaten 
er in zaten; niet echt een visite-
kaartje als je bij een uitwedstrijd 
zo verschijnt. Maar nee hoor, 
geen enkele medewerking van 
het bestuur zelf! Ze vonden het 
belangrijker dat het geld naar de 
nieuwbouw ging. Toen heeft de 
leidster contact opgenomen met 
Wim Verlinde. Deze had gehoord 
van het voorval en was direct 
bereid te  helpen. Hij had al heel 
snel 1 sponsor, de fi rma Zandee. 
Die was snel te vinden voor de 
sponsoring van de pakken. Toen 

kwam de leidster zelf met een 
2e sponsor, Berk accountants 
(voorheen Price Waterhouse & 
Coopers). 
Deze sponsor had direct inte-
resse waardoor er wat luxere 
pakken konden worden aange-
schaft. Dat is dan ook inderdaad 
gebeurd en nu heeft het comple-
te elftal van B1 trainingspakken 
met 2 sponsors erop Zandee en 
Berk. De pakken zijn medio no-
vember uitgereikt aan de spelers.

De spelers zijn hier erg blij mee 
en kunnen er nu netjes bij lopen 
bij uit- en thuiswedstrijden.

De foto’s voor de sponsors als 
dank en waardering zijn gemaakt 
door Arjan Bot.

Er is iets bereikt op eigen kracht 
dankzij de inzet van de leidster 
van B1.
Anders waren de pakken er nooit 
geweest.

groen P 3415

Zandee Kloetinge



10  OP DE KORREL - februari 2011 Engineering

  Laatste thuiswedstrijd Dick Bunttoernooi

 Afsluiting seizoen CZ toenooi (na Hemelvaart) SVVK bedrijventoernooi
   vrijdag voor Pinksteren 

EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER

 28 mei 3/4 juni 10 juni

  14 mei 20/21 mei

Pupil van de week
Zaterdag 15 januari 2011 Kloetinge - Rijsoord (1-0)
Wim speelt in F4 en is 8 jaar. Trainer is Wilfred van de Vrede.

Vragen
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Om heel veel doelpunten te
 maken.
Wat vind je leuk aan de training? Schijnbewegingen oefenen.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Ja.
Welke hobby’s heb je nog meer? Striptekenen.
Op welke school zit je? Zuidwesthoek in Goes.
Wat wil je later worden? Rijk.
Wat is je favoriete club? PSV.
Wie is je favoriete voetballer?  Ibrahim Afellay.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Joost Bosman.
Wat lust je niet graag? Kiwi.
Wat eet je het liefste? Gegrild kippetje.
Waaraan heb je een hekel? Gezeur van mijn vader en moeder.
Op welke positie speel je het liefst?  Links voor.
Wat kan je het beste bij voetballen? Bal van tegenstander afpakken.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Mijn eerste doelpunt.
hebt meegemaakt? 
Wat wordt de uitslag vanmiddag?  Ze gaan winnen natuurlijk, 2-0 of misschien nog wel meer.

Wim Bosman
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door Adri de Bruine

In deze rubriek halen we elke keer een sponsor van onze ver-
eniging voor het voetlicht. Daarbij maken we kennis met het 
bedrijf en de persoon of personen achter het bedrijf. Vaak levert 
dat verrassende ontdekkingen op. Voor het eerste nummer van 
2011 had ik een gesprek met Pascal van den Broeke, directeur / 
eigenaar van uitzendburo Groenflex. Het is vaak moeilijk om een 
afspraak te maken met druk-bezette ondernemers en dat was 
nu ook het geval. Maar we vonden een oplossing; we waren op 
zaterdagmorgen allebei op het Wesselopark. En zo zaten we dan 
in een commissiekamer bovenin het nieuwe kleedgebouw.

Niet alleen groen
Iedereen heeft ongetwijfeld 
regelmatig busjes van Groenflex 
langs zien komen. Het uitzend-
buro heeft een vestiging in het 
Westland en één in Goes. Tot 
voor kort zaten ze in een pand op 
het Stationspark, maar een paar 
weken geleden zijn ze verhuisd 
naar een nieuwe locatie aan de 
Naereboutstraat 20. Pascal: “We 
hebben nu bij ons kantoor een 
ruimte, die dienst kan doen als 
leslokaal, waar we o.a. taalles-
sen verzorgen voor onze werk-
nemers. Dat zijn hoofdzakelijk 
buitenlanders; Polen en Portu-
gezen. Ze blijven meestal tussen 

de 3 en 5 maanden hier en we 
vinden het belangrijk, dat ze zich 
een beetje kunnen redden met 
de taal. Ook willen we hen iets 
van de hier geldende normen en 
waarden bijbrengen. De lessen 
worden gegeven door docenten, 
die ook de taal van het land van 
herkomst, b.v. Pools spreken.
De werknemers werken vooral 
in de agrarische sector, en dan 
vooral in de tuinbouw, maar we 
hebben ook een aantal gecertifi-
ceerde lassers in dienst, die hier 
werken bij verschillende grote 
bedrijven. We zijn dus breed 
georiënteerd”.

Westland
Pascal is het bedrijf begonnen in 
het Westland. Hij had daar een 
eigen bedrijf in de afvalverzame-
ling en verwerking. Daardoor 
kwam hij veel in contact met 
tuinders en andere bedrijven. 
Hij verkocht dit bedrijf en begon 
Groenflex Uitzendburo.
Hij zette zijn mensen in bij het 
leeghalen van de kassen na de 
oogst en het gereed maken van 
de kassen voor de volgende 
teelt. Later werkten ze ook mee 
bij het oogsten en het om- en 
verpakken van groente en fruit 
zoals bij de Greenery in Barend-
recht. Vervolgens vestigde het 

Groenflex sponsor van de maand
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bedrijf zich ook in Goes. Het gaat 
hier niet zozeer om de appel- en 
perenpluk, maar ook weer meer 
om de verwerking, het sorteren 
en verpakken van het fruit en de 
groenten.

Polen
Verreweg de meeste werknemers 
zijn afkomstig uit Polen. Groen-
flex heeft daar twee kantoren, 
waar de selectie plaats vindt. De 
kandidaten komen uit heel Polen, 
tot zelfs uit het uiterste oosten 
tegen de grens met Rusland aan. 
Voor de aanmelding wordt veel 
gebruik gemaakt van Internet. 
De uiteindelijke selectie met o.a. 
een persoonlijk gesprek met de 
kandidaten vindt plaats op de 
kantoren. Pascal: “Er is natuur-
lijk intensief contact tussen het 
bedrijf hier in Nederland en de 
mensen, Polen, op de kantoren 
daar.”
Als de kandidaten geschikt 
blijken te zijn komen ze naar 
Nederland. Ze worden onderge-
bracht in een hotel in Wateringen 
in het Westland en hier in twee 
pensions en een aantal vakantie-
bungalows. De mensen worden 
opgevangen door job coaches, 
die ze begeleiden naar de bedrij-
ven en hen daar wegwijs maken. 
Deze job coaches spreken goed 
Pools. Na enkele dagen, als ze 
de weg kennen, gaan ze zelf naar 
hun werk, maar er blijft regelma-
tig contact met de job coaches.

Verdienen
Veel Polen komen naar Neder-
land omdat er in hun eigen land 
veel werkeloosheid is. Bovendien 
liggen de lonen (minimumloon) 
hier heel wat hoger dan in Polen. 
De mensen worden hier betaald 
volgens de CAO van de Uitzend-
branche en ze werken wat meer 

uren dan wij hier gewend zijn. Zo 
verdienen ze hier in een week 
wat ze thuis in een maand verdie-
nen. Daar komt bij, dat de kosten 
van levensonderhoud daar even 
hoog zijn als hier. Vandaar dat 

er niet alleen ongeschoolde 
arbeidskrachten naar Nederland 
komen, maar ook mensen, die 
een behoorlijke studie achter de 
rug hebben. Met het geld, dat 
ze hier verdienen kunnen ze bij 
voorbeeld thuis hun huis opknap-
pen of een betere auto kopen. 
De mensen krijgen een garantie, 
dat ze minimaal 3 maanden hier 
kunnen werken; de meesten 
blijven dan nog enkele maanden 
langer. Groenflex voldoet aan alle 
wet- en regelgeving en is NEN 
4400-1 gecertificeerd. Voor deze 
certificering worden zij twee keer 
per jaar gecontroleerd door de 
betreffende instanties.

Begeleiding
Voor het transport naar en van 
het werk beschikt Groenflex 
over 60 Fiat Panda’s en ruim 50 
busjes; deze worden bestuurd 
door de werknemers zelf. Op dit 
moment heeft het bedrijf ruim 

250 uitzendkrachten in dienst; 
in het hoogseizoen loopt dat 
op tot het dubbele. Het bedrijf 
regelt huisvesting en vervoer, 
vraagt een sofi-nummer aan, 
opent een bankrekening voor de 
werknemer en regelt een basis 
ziektekostenverzekering. Als een 
werknemer ziek is en naar de 
huisarts moet, gaat iemand van 
Groenflex mee. Ook als opname 
in een ziekenhuis nodig is wordt 
de werknemer begeleid door 
Groenflex.. Als er andere proble-
men zijn, proberen de mensen 
van Groenflex die op te lossen. 
Er zijn regelmatig inloopavonden 
voor de werknemers, waar ze 
terecht kunnen met vragen en 
problemen.

Drank
In het hotel in Wateringen kookt 
een Poolse kok voor zijn landge-
noten; in de vakantiebungalows 
moeten ze uiteraard zelf koken. 
Polen staan er om bekend dat ze 
niet afkerig zijn van alcoholische 
versnaperingen. Pascal: “Deze 
mensen komen uit een andere 
samenleving, waar dit veel meer 
geaccepteerd wordt. Zeker als ze 
voor de eerste keer hun salaris 
hebben ontvangen, willen ze wel 
feesten; later wordt dat minder. 
Wij gaan niet zo ver, dat we 
een deel van hun salaris op de 
bank vastzetten en reserveren 
voor thuis. Ze hebben hun eigen 
verantwoordelijkheid; ze moeten 
zelf weten wat ze in hun vrije tijd 
doen als ze maar geen overlast 
veroorzaken. Dronkenschap op 
het werk wordt zeker niet geac-
cepteerd, evenmin als het niet 
kunnen werken door een kater. 
Dat kan een keer gebeuren, maar 
bij de volgende keer is het einde 
verhaal. Dan kan de betreffende 
persoon terug naar Polen. We 
gaan uit van de normen en waar-
den, die hier gelden!”

Sponsoring
Pascal heeft zelf gevoetbald 

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
September 2010 Jan-Kees de Bruine (SVVK) en Peter Louwman (jeugdvoorzitter)
November 2010 Marco Tolhoek (Fysiotherapiecentrum ‘De Tol’))
December 2010 Ko Kooman (Ko’s Notenshop)
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in de jeugd van Veere, maar 
moest afhaken met een zware 
enkelblessure. Daarna heeft hij 
allerlei sporten beoefend, zoals 
schaatsen, skeeleren en wielren-
nen. Toen hij het bedrijf begon 
wat dat ook afgelopen; er was 
gewoon geen tijd meer voor. Als 
je per week meer dan 70 uur 
voor je bedrijf bezig bent en je 
hebt een gezin, dan blijft er heel 
weinig tijd over om te sporten.
Toen zijn zoon Ivo bij Kloetinge 
ging voetballen en in een team 
terecht kwam waarvan de kle-
ding niet door een sponsor was 
geschonken, werd Groenfl ex de 
kledingsponsor van dat team. 

Via Kees Gorsse kwam hij bij 
de SVVK terecht. Pascal: “Voor 
mij is het erg belangrijk, dat de 
SVVK er niet alleen is voor de 
eerste selectie, maar ook voor 
de jeugd; dat is de basis van de 
vereniging”. 

Zo is hij op zaterdag regelmatig 
op het Wesselopark te vinden; 
hetzij bij E1, het team waar Ivo 
momenteel speelt, hetzij bij het 
eerste op de zaterdagmiddag.

En wij weten nu, welk bedrijf er 
zit achter de naam Groenfl ex op 
die busjes. 

Enkele zakelijke gegevens:

Groenfl ex Uitzendburo B.V.
Naereboutstraat 20
4461 GT GOES
Tel. 0113-562418
Fax 0113-567619
info@groenfl ex.nl
www.groenfl ex.nl

Tel: 0113 - 562418

Op pagina 16 van dit nummer vind u een reactie van onze oud-
voorzitter Jan van der Weele op de reeks artikelen in de PZC over 
de winterstop enz. Ik heb die artikelen uiteraard ook gelezen en 
ik heb mij verwonderd over het feit, dat de betrokken journalist 
verzuimd heeft een aantal relevante feiten te vermelden. Een 
aantal verenigingen zou het aantal te spelen wedstrijden te hoog 
vinden; dat zou komen doordat het aantal teams in bepaalde 
klassen 14 is. Ik vraag me dan af wie de betreffende enquête 
heeft ingevuld, want ik las reacties van trainers en van bestuurs-
leden.

Voorstel
Als trainers kritiek hebben op het 
aantal te spelen wedstrijden, kan 
ik daar wel wat begrip voor op-
brengen, maar niet als bestuurs-
leden met dergelijke opmer-
kingen komen. In het verleden 
hebben clubs aangegeven meer 
wedstrijden te willen spelen. Met 
andere woorden, de competitie 
moest worden uitgebreid. Twee 
jaar geleden is het voorstel om in 
een aantal klassen met 14 teams 
te gaan spelen op de clusterver-
gaderingen aan de clubs voorge-
legd. Het voorstel werd aange-
nomen, gelijk met het voorstel 
de Topklasse in te voeren. De 
topklasse zou gaan bestaan uit 
16 clubs, de hoofdklassen, de 
eerste en de tweede klassen uit 

14 teams. In de lagere klassen 
is het soms noodzakelijk om 14 
ploegen in een klasse te plaatsen 
om te voorkomen, dat de reisaf-
standen te groot zouden worden. 
Kloetinge o.a. heeft geprofi teerd 
van de vergrote promotiemo-
gelijkheden, anders hadden we 
nu misschien geen hoofdklasse 
gespeeld.

Suffen
Het is dit seizoen voor het eerst, 
dat we met klassen van 14 
spelen. Het zit even tegen met 
het weer en nu zouden er opeens 
te veel wedstrijden gespeeld 
moeten worden. Daarom vind ik 
het vreemd, dat bestuursleden 
zouden hebben aangegeven, dat 
de competitie te groot zou zijn. 

Zij hebben dan misschien zitten 
slapen op de clustervergaderin-
gen, waar het voorstel besproken 
werd. Misschien ook was hun 
vereniging niet vertegenwoordigd 
op die clustervergadering. Een 
andere mogelijkheid is, dat ze 
tegen waren, maar de meerder-
heid was voor het voorstel en 
dan gaat het door. In de eerste 
twee gevallen hebben ze totaal 
geen recht van spreken. 

Als je niet aanwezig bent op een 
vergadering, ook een Algemene 
Ledenvergadering, moet je later 
niet zeuren!  

Adri de Bruine

14
Z Z  Z   z
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Ze zijn vanaf dit jaar actief in de 4e klas van ZVV de Bevelanden. Hiervoor kwam het team uit in de 
prestatieve klasse van de KNVB. De kern van het team zaalvoetbalt al een kleine 10 jaar met elkaar 
samen, waarbij er elk jaar spelers komen en vedettes gaan. Een opleidingsinstituut dus! Ook heeft 
het merendeel van de mannen eveneens een veldcarrière (achter de rug) bij de vv Kloetinge. Mo-
menteel is het team samen met Flexus Fysiotherapie in een zware strijd verwikkeld om het kampi-
oenschap, waarbij alle kansen nog in eigen hand zijn. Een leuke groep, waarbij de één zijn talenten 
gebruikt om de ander zijn gebreken te compenseren en vice versa.

Hieronder worden de spelers kort 
aan u voorgesteld (op volgorde 
van de foto, van linksboven naar 
rechtsonder):

Wim	Folmer: Conditioneel 
loopwonder, ijzersterke teamspe-
ler, sponsor, technisch directeur, 
rustpunt op het veld, heeft patent 
op wereldgoals!
Jan	van	der	Plas: Goalgetter 
met dynamiet in de schoenen, 
links of rechts, maakt niet uit, 
liefst met keeper en al de goal in, 
zou wat meer af mogen spelen… 
Zorgt met mails en sms voor de 
juiste wedstrijdinstelling van het 
team.
Geijs	Sleijpen: keeper, een atle-
tische octopus, niet te passeren, 
pakt punten bij de vleet voor het 
team, zorgt met snelle en accu-

rate spelhervattingen en voor opti-
male counters, is altijd positief in 
zijn wedstrijdinstelling.
Peter	Verkuil: Ondanks zijn 2 
meter, in het bezit van een on-
gekende truckendoos. De verge-
lijking met Zlatan Ibrahimovic is 
snel gemaakt. Techniek in com-
binatie met een hard schot: een 
nachtmerrie voor elke verdediger.
Richard	Witte: Benjamin van 
het team, groeibriljant, loopt over-
al, wordt alleen maar beter, niet te 
stoppen mits hij de avond ervoor 
op tijd naar bed gegaan is, vaak 
slachtoffer van aanslagen van de 
tegenpartij, krabbelt echter altijd 
weer op
Stefan	Houweling: stylist in de 
kleine ruimte, soms onnavolgbaar 
goed, soms een waas voor de 
ogen. Specialist in solo’s langs 

een heel team om daarna de bal 
er ook nog in te prikken
Koen	van	Veen: Italiaans, zowel 
op het veld als in uiterlijk. Onver-
zettelijk blok, keihard, pakt liever 
een kaart dan een doelpunt, van 
onschatbare waarde in de ach-
terhoede. Vorm is afhankelijk van 
het paar schoenen waar hij op 
speelt…
Wim	Traas (ontbreekt op foto): 
tactisch brein en spelverdeler, 
combineert rust met klasse, 
ervaren vedette, met een enorm 
spelinzicht en af en toe een 
ondeugende passeerbeweging, je 
mist hem pas als hij er niet is.

Wilt u dit team live bewonderen? 
Kijk op www.zvvdebevelanden.nl 
voor het actuele programma!

KLOETINGE/DE	VERZEKERSHOP
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De Sponsor Bingo loterij heet 
nu de Vriendenloterij. Om mee 
te kunnen doen aan het spel 
‘Vriendenloterij Hollands Next 
Millionaire’ moet je wel lid zijn 
van de Vriendenloterij.
Als je meespeelt kun je een 
vereniging, b.v. de vv Kloetinge 
als begunstigde opgeven. Dat 
betekent, dat de helft van je 
inleg meteen naar de vereniging 
gaat.

Om de website vriendenloterij.
nl kun je je aanmelden; de vv 
Kloetinge kun je vinden onder 
Goes.

Het moet gezegd, de kleedlokalen zijn voorzien van de al-
lernieuwste technieken, werkelijk schitterend. Douches zonder 
kranen, vloerverwaming en ook het licht gaat automatisch aan, 
maar ook weer uit. Want als er een aantal minuten achter-
een niemand langs de censor loopt zit je onverwachts in het 
donker.
Tijdens de  vergadering van het Korrelteam  vond deze scha-
keling zo’n 4x plaats, waardoor de bijeenkomst iets had van 
‘dating	in	the	dark’.

Speel mee voor

vv Kloetinge
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Winterstop
In de voetballoze periode stond er in de PZC o.a. een artikel over de lengte van de winterstop. Een 
meerderheid van de clubs, die mee deden aan de enquête was voor een langere winterstop. An-
derzijds was er ook een groep die het huidige systeem wil handhaven. In de bijna 40 jaar dat ik nu 
meeloop in het bestuurlijke circuit van de voetballerij, is het steeds hetzelfde.
Bij veel afgelastingen/slecht weer wordt er gepleit voor een langere winterstop. Ooit was de 
winterstop langer, maar als het goed voetbalweer bleef, begon een aantal clubs weer over een 
kortere/geen winterstop.

Bij de districtsvergaderingen van 
de KNVB – toen nog in groter 
verband – was er altijd wel een 
vereniging die het onderwerp 
aansneed. Soms tot groot on-
genoegen van veel aanwezigen, 
die geen zin hadden de jaarlijkse 
discussie te herhalen. Zoals 
gezegd meestal was het voorstel 
afhankelijk van een zachte of 
strenge winter.
Op een bepaald moment heeft 
de KNVB een beleidslijn uitgezet 
voor 5 jaar met als voorwaarde 
dat dit onderwerp in deze 5 
jaar niet meer geagendeerd zou 
worden. Alle voors en tegens 
waren vele malen tegen elkaar 
afgewogen.
Het beleid inzake speeldagen 
is de afgelopen periode op vele 
punten versoepeld, b.v. carnaval, 
Koninginnedag, latere start voor 
B-categorie i.v.m. vakantie enz.

Natuurlijk is het vervelend dat de 
velden onbespeelbaar zijn we-

gens het slechte weer en er ook 
niet getraind kan worden.

Wellicht vergeten we dat de 
laatste jaren ook de start in 
augustus/september regelmatig 
moeizaam verliep door het droge 
weer. Vele clubs zaten met de 
handen in het haar, omdat er 
een speel-/trainingsverbod gold 
i.v.m. de droogte.

Door de invoering van de top-
klasse en de verhoging van het 
aantal clubs van 12 naar 14 
staan de laatste wedstrijden in 
de nacompetitie gepland voor 
het pinksterweekend (11 en 
13 juni). Kort daarop begint de 
zomervakantie. Op deze manier 
dient ook het onderhoud van de 
velden in een kortere periode 
plaats te vinden. Deze periode 
valt al gedeeltelijk in de vakan-
ties. Natuurlijk is het aangena-
mer voetbal te kijken bij mooi 
weer.

Er zijn vele argumenten die voor 
of tegen een langere winterstop 
zijn en andersom. We zullen 
het op de komende cluster-/
districtsvergadering wel horen. 
Maar ik geef de garantie dat als 
er volgend jaar een zachte winter 
is, er weer geluiden zullen klin-
ken voor een kortere winterstop.

Jan van der Weele.

p.s. Een eerste aanpassing is 
m.i.v. het seizoen 2012/2013. 
Het schema voor 2011/2012 ligt 
al vast.

Ledenmutaties
AANGEMELD:
Wim Folmer
Stefan Houweling
Antoine Kunst
Jan van de Plas
Geijs Sleijpen
Koen Veen
Peter Verkuil

AFGEMELD:
Nick Filius
Lars van Hoeve
Wesley Klink
Rinus Mol
Riemer Slobbe
Sebastiaan Wiskerk
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voor nieuwe voetbalkleding zoals:
• shirts, shorts
• kousen, trainingspakken
• keepersbroeken, handschoenen
• sporttassen

 

GA JE NAAR: kleding@vvkloetinge.nl
Voordelen:

• Vanachter je PC de kleding bestellen.
• Kleding wordt persoonlijk afgeleverd.
• Het gemak dient de mens.
• De kleding is niet duurder dan in de sportzaak.
• Je steunt vv Kloetinge.
• En allen hetzelfde shirt, short, kousen en trainingspak.

 

Nadelen: ??????  Veel sportplezier

André Lockefeir
Jan Greshoffl aan 20
4481 DD Kloetinge
Telef: 0113-215030

Kleding bestellen??
Foto: Rien Walraven

Aan alle spelers,

ouders, coaches

en leiders
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De Paden op . . . . 
Om half twaalf mochten ze starten, de fietsers en de wandelaars. En dat was goed gezien. Om half 
drie zou de wedstrijd Kloetinge – Rijsoord beginnen. Als je op tijd weg ging, kon je op tijd terug 
zijn voor de aftrap, zelfs degenen, die de langste afstanden namen. Wij namen de wandelroute van 
7,5 kilometer.

Hoog
Er was een duidelijke routebe-
schrijving; zeker als je de om-
geving een beetje kende. Maar 
toen we bijna aan het einde van 
onze wandeling waren, zagen we 
twee dames, die pas vertrokken 
waren. Ze zochten het Hoge Pad. 
We hebben hen de weg gewezen 
en vol goede moed gingen ze 
het pad op. Dat hadden wij ook 
gedaan; het pad bleek echter 
niet overal hoog genoeg te zijn 
om boven de in de voorgaande 
dagen overvloedig gevallen regen 

uit te komen. Maar het was wel 
een mooie route. 

Splitsing
Via de Stelleweg kwamen we 
uiteindelijk terecht in het Hol-
landse Hoevegebied. Het appel-
punt bleek ook de plaats te zijn 
waar de korte en de lange routes 
splitsten. Wij gingen weer terug 
richting Kloetinge en de 15 km 
lopers gingen richting Katten-
dijksedijk. 
Je dacht dan op het Noordeinde, 
dat je er was, maar nee, je moest 

nog een stukje. En wat voor 
stukje. Het venijn zat ook hier 
in de staart. Vanaf de Jachthuis-
straat via het pad door het bosje 
en langs het weiland moesten 
we terug zien te komen naar 
het Wesselopark. Het nieuwe 
kleedgebouw was binnen hand-
bereik, maar eerst moesten we 
nog enkele honderden meters 
glibberen. Het pad liep een 
beetje af en was erg modderig. 
Maar uiteindelijk bereikten we 
de brug bij de Schutterij.

En toen was er snert. En een 
prijsje voor de meeste deelne-
mers.
En . . . we waren op tijd terug 
voor Kloetinge – Rijsoord.
Zeker ook door de 2-1 winst werd 
het een mooie dag!

Foto Arie van Bochove
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PERSBERICHT

Veel publiek bij Kersttoernooi voor de jeugd!

Er was bij Sportpunt Zeeland vaak geen parkeerplaats meer te vinden en in zaal 4, waar de jongste 
jeugd, de F- en Mini-pupillen hun wedstrijden speelden, stond het publiek rijen dik langs de kant.
En de spelers genoten!

Vijf dagen lang werd in alle zalen 
van Sportpunt Zeeland in Goes 
gevoetbald. Alle jeugdspelers 
van Apollo, Bevelanders, GOES, 
’s-Heer Arendskerke, Kloetinge, 
Robur, SSV ’65 en Wolfaartsdijk 
, in totaal 1200, kwamen twee 
of drie dagen binnen de lijnen. 
De 146 teams speelden in totaal 
584 wedstrijden, waarin de 
keepers 1865 keer de bal uit het 
net moesten halen, een gemid-
delde van ruim 3 doelpunten 
per wedstrijd. Deze wedstrijden 
duurden van 12 tot 23 minuten. 
Het 1.000e doelpunt werd op 
woensdagmiddag 29 december 
gemaakt door Levy Geijs van 
Kloetinge Mini 1. Hij kreeg van 
de toernooileiding een bal.

De wedstrijden werden geleid 
door KNVB-scheidsrechters en 
jeugdleiders en trainers van de 
deelnemende verenigingen. Zij 
leverden ook de tijdwaarnemers 
en de verzorgers. Naast de 

gebruikelijke blaren, schaafwon-
den en bloedneuzen waren er dit 
jaar twee vrij ernstige blessures. 
Martijn de Goffau brak een pols 
en Robin Wagenaar, eveneens 
van de C-junioren van Kloetinge 
liep een enkelblessure op. 

Het toernooi werd op zaterdag 
29 januari afgesloten met het 
leiderstoernooi, waarbij alle 
vrijwilligers die aan het toernooi 
hebben meegewerkt zelf hun 
kunsten binnen de lijnen konden 
vertonen.

Foto’s Rien Walraven
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De gemeenten Goes en Noord-Beveland steunen 
dit toernooi met een fl inke subsidie. Naast hoofd-
sponsor Sportpunt Zeeland droegen nog een aantal 
bedrijven en instellingen hun steentje bij.

De sponsoren zijn:
Hoofdsponsor: Sportpunt Zeeland
Gemeente Goes
Gemeente Noord-Beveland
Bouman Kantoortotaal, Goes
Haringman Betonwaren, Goes
Van Westen Men’s Wear, Goes
Ruiterplaat Makelaardij, Kamperland
C 1000 Clement, Kamperland
Eeterij – Spelerij VierLinden, Goes
Bouwbedrijf Breas en Zn, Goes
Lunchcafé, Goes
Katsman Rondhout en Tuinhout, Goes
Stichting Vrienden van Kloetinge
Fa. Schuit en Zn. Woninginrichting, Wolphaartsdijk
ZVV De Bevelanden, Goes
Installatiebedrijf Zuid (IBZ), Kamperland
Faberij De Jonge Juweliers, Goes
Krijger Koerier Post, Kloetinge
De Volkswinkel, Goes
Bakkerij ‘De Gouden Korenaar’, Goes
Stichting R.O.C. Zeeland
Autodemontagebedrijf Otte, ’s-Heer Arendskerke
De Bruine, Hypotheken en Pensioenen, Goes
Glashandel Melieste, Goes
Van Bruggen Adviesgroep Midden-Zeeland, Goes
The Read Shop, De Bussel, Goes
H4A Bouw/Infra, Goes
Assurantiekantoor De Koning, Goes
Faasse en Fermont Makelaars. Goes
Lamb Weston Meijer, Kruiningen

Vergo Sport, Vlissingen
Archikon Architecten en Constructeurs, Goes
LOGUS, Vlissingen
Corstanje Assurantiën, ‘s-Heer Arendskerke
Agri Sneltank, Goes
Timmerfabriek Wondergem, Middelburg
Agrimarkt, Goes
Slijterij Dominicus, Alliance Vinicole, Goes
Speciaalzaak Simon, Goes
De Flowershop, Goes
Het Bloemenpaleis, Goes
De J.B. Markt, Goes
Ko’s Notenshop, Goes
Intertoys, Goes
Bison International, Goes
Meulenberg Woninginrichting, Kamperland
Metaalbedrijf ITM, ‘s-Gravenpolder

Fa. Schuit en Zn. Woninginrichting, Wolphaartsdijk

Foto’s Rien Walraven
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Eindstanden:

Bij de junioren en de D-pupillen werden fi nalewedstrijden gespeeld; bij de jongere pupillen geven we de eindstand per poule.

A-junioren:
1. Kloetinge 2 4. Kloetinge 4 7. Kloetinge 1 10. Apollo 2
2. SSV 1 5. Goes 1 8. SSV 2 11. Wolfaartsdijk 2
3. Kloetinge 3 6. Wolfaartsdijk 1 9. Apollo 1

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

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

D-pupillen:
1. Kloetinge 2   9. Apollo 2 17. Kloetinge 9 25. SSV3
2. Kloetinge 4 10. Kloetinge 6 18. Kloetinge 11 26. Arendskerke 1
3. Wolfaartsdijk 2 11. Kloetinge 8 19. SSV 1 27. SSV 4
4. Arendskerke 2 12. Arendskerke 3 20. Goes 2 28. Wolfaartsdijk 2
5. Bevelanders 1 13. Goes 1 21. Kloetinge 12 29. SSV6
6. Kloetinge 10 14. Kloetinge 5 22. SSV 5
7. Kloetinge 1 15. Apollo 1 23. Kloetinge 7
8. Kloetinge 3 16. SSV 2 24. Goes 3

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

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

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

Verdere inlichtingen:
Adri de Bruine Bram Bouwense
(voorzitter organisatiecommissie) (lid organisatiecommissie)
Tel. 0113-228388  Tel. 0113-220198

Bij de junioren en de D-pupillen werden fi nalewedstrijden gespeeld; bij de jongere pupillen geven we de eindstand per poule.

1. Kloetinge 1   7. Bevelanders 1 13. SSV 2 1. Wolfaartsdijk Meisjes 1

3. SSV 3   9. Kloetinge 4 15. Kloetinge 3 3. Wolfaartsdijk Meisjes 2
4. Apollo 1 10. SSV 1 16. Kloetinge 6 4. Bevelanders Meisjes 1

2. Kloetinge 4 10. Kloetinge 6 18. Kloetinge 11 26. Arendskerke 1

4. Arendskerke 2 12. Arendskerke 3 20. Goes 2 28. Wolfaartsdijk 2

1. Kloetinge 1   7. Bevelanders 1 13. SSV 2 1. Wolfaartsdijk Meisjes 1

3. SSV 3   9. Kloetinge 4 15. Kloetinge 3 3. Wolfaartsdijk Meisjes 2
4. Apollo 1 10. SSV 1 16. Kloetinge 6 4. Bevelanders Meisjes 1
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NAC Breda - Ajax
Kloetinge, zondagmiddag 30 januari

Deze zondag stond de jaarlijkse trip naar een betaald voetbalwedstrijd op het programma. Dankzij 
Evert de Gijsel hadden we 300 kaarten gekregen voor de wedstrijd NAC Breda – Ajax. De belang-

stelling voor deelname was 
geweldig groot en alle kaartjes 
waren dan ook snel van de 
hand gegaan.
Rond 11:45 uur, het tijdstip 
waarop iedereen aanwezig moest 
zijn, was het lekker druk op het 
Wesselopark. Het ophalen van de 
kaartjes, via de trainers, verliep 
vlekkeloos. Naast een envelop 
met toegangskaartjes kregen de 

trainers een envelop met munt-
geld. NAC heeft ons namelijk nog 
een korting van € 2,50 per kaart-
je gegeven en dit bedrag heeft 
iedereen terug gekregen. De 
kaartjes kwamen daarom uit op 
€ 10,- en € 15,- voor resp. jeugd 
en volwassenen. De buskosten 
bedroegen per persoon ca.
€ 10,- en dan is er per persoon
€ 1,- gereserveerd voor onver- wachte zaken, zoals bv. extra 

buskosten, beschadigingen, e.d.
De bussen, zes stuks van De 
Baar & Leendertse, konden keu-
rig op tijd vertrekken. Zodoende 
waren we dan ook ruim op tijd in 
Breda, waar de spelersbus van 
Ajax ook nog maar net gearri-
veerd was.
In het stadion zaten we in een 
vak schuin achter één van de 
goals met achter ons de AJAX-
supporters (in een afgesloten 
vak). Dit bracht zeker extra sfeer, 
want ze waren nadrukkelijk 
aanwezig.
De wedstrijd was niet reuze 

Deze zondag stond de jaarlijkse trip naar een betaald voetbalwedstrijd op het programma. Dankzij 

Foto’s Beau Calberson
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spannend. Ajax was beter, maar 
heel veel kansen hebben ze niet 
weten te creëren. Na een klein 
kwartiertje ging Leonardo in zijn 
eigen strafschopgebied in de 
fout en wist Blind hem eenvoudig 
de bal af te pakken en breed te 
geven op De Jong, 0-1. Dat was 
ook de ruststand. In de tweede 
helft was het opnieuw Ajax dat 
scoorde, 0-2 en 0-3. Kortom, 

een eenvoudige overwinning. De 
sfeer was echter prima, alleen 
was het wel erg koud, maar de 
pret was er zeker niet minder 
om. Iedereen, van jong tot oud, 
heeft enorm genoten. Voor een 
aantal was het wel lastig om niet 
te juichen voor de doelpunten 
van Ajax, maar ook aan dat ver-
zoek is goed gehoor gegeven.

Na de wedstrijd zaten we al 
snel allemaal weer in de (lekker 
warme) bussen en waren we ook 
heel vlug Breda weer uit. Rond 
18:00 uur waren we allemaal 
weer terug in Kloetinge en was 
de voetbalmiddag achter de rug.

Bij deze wil ik iedereen bedanken 
voor het op tijd aanwezig zijn en 
het goede gedrag in zowel bus 
als stadion. Wie weet wat ons 
volgend jaar te wachten staat…

Rianne
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Ergernis

Nota bene op de eerste zondag-
avond van het jaar, tijdens ‘Boer 
zoekt vrouw’, ging de telefoon. 
Het was een bestuurder van een 
vereniging. Ik dacht nog in al 
mijn domheid ‘Die belt om mij 
gelukkig nieuwjaar te wensen!’ 
Maar helaas was dat niet de 
reden van zijn telefoontje. Hij 
had zich gestoord aan het feit 
dat ik mij in de column niet zo 
lovend had uitgelaten over zijn 
vereniging. Ik stond perplex. 
Had ik dan toch een keer per 
ongeluk een naam genoemd? 
Ik vroeg hem dan ook waar de 
naam van zijn vereniging stond. 
Maar gelukkig kon hij mij dat niet 
vertellen. Ik was er toch eigenlijk 
wel een beetje door uit het veld 
geslagen. Er is in Nederland toch 

altijd nog vrijheid van menings-
uiting. Je kunt mijn stukjes niet 
leuk vinden maar dan denk ik dat 
je ze gewoon niet moet lezen. 
Volgens hem stond er ook iets in 
over iemand die ik had gekwa-
lificeerd als bestuurslid terwijl 
hij dat helemaal niet is. Ik heb 
betrokkene toen gezegd dat ik 
dan niet begrijp dat die persoon 
het hoogste woord heeft in de 
bestuurskamer. Wat mij betreft is 
de kous hiermee af maar ik moet 
niet teveel privé lastig gevallen 
worden want dan ga ik er toch 
echt mee stoppen. Gelukkig krijg 
ik ook veel positieve reacties dus 
daar klamp ik mij dan maar aan 
vast. 

Bus
Terug naar waar het allemaal om 

draait; een wedstrijd fluiten. De 
eerste wedstrijd die ik mocht 
fluiten was een eerste klasser 
maar die ging helaas niet door. 
Een week later had ik wel geluk. 
Een West-Brabantse tweede klas-
ser nam het op tegen een ploeg 
die hemelsbreed nog geen tien 
kilometer van mijn woonplaats 
af speelt. Ik vind dat altijd een 
beetje lastige aanstellingen. De 
supporters van de thuisclub wis-
ten het in ieder geval ook, aan-
gezien ze direct vanaf het begin 
al begonnen met de kreet “Met 
de bus meegekomen scheids?”. 
Tot overmaat van ramp namen 
de bezoekers ook nog snel een 
voorsprong zodat ik toen he-
lemaal niets goeds meer kon 
doen bij de harde kern van het 
thuispubliek.    In het veld was het 

DE COLUMN
VAN KEES

Januari 2011

Allereerst wil ik natuurlijk iedereen een voorspoedig en vooral 
gezond 2011 toewensen.  Voor mij begon het jaar stormachtig 
aangezien ik na 29 jaar van werkgever ben veranderd. Ik kan u 
zeggen, dat hakt er best in. Maar gelukkig heb ik er nog geen 
minuut spijt van gehad. Verder begon het jaar ook wat betreft 
de column stormachtig. 

          
Ze	tellen	nog	mee
De clubbladen moesten worden opgehaald, maar 
er lag een flink pak sneeuw. Optimistisch als hij 
is zei Henk	Steenbakker: “Geen probleem! Ik rij wel graag in de 
sneeuw.”  En het ging inderdaad zonder problemen, totdat hij achteruit 
het hek uitreed. Bij het opdraaien van het pad kwam hij kwam vast te 
zitten. Met een duwtje van enkele vrijwilligers, vutters en 65+ers, was dit 
snel verholpen. 
Zodoende kwam dit deel van onze economie weer op gang en kreeg u 
op tijd uw cluborgaan.
Zo zie je maar weer, dat je op die leeftijd nog wel degelijk meetelt!  
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overigens erg prettig. Wel kreeg 
ik na zo’n minuut of twintig in de 
eerste helft een heel moeilijke 
beslissing te nemen. De rechts-
buiten van de thuisclub brak 
door en werd vastgehouden. Hij 
kon echter verder maar werd in 
de zestien meter met een in mijn 
ogen correcte sliding van de bal 
gegleden. Ik floot en iedereen 
dacht natuurlijk aan een straf-
schop maar ik vond het geen 
strafschop dus gaf ik alsnog 
een vrije trap voor het vasthou-
den. De spelers accepteerden 
het eigenlijk vrij snel maar voor 
het publiek was ik nu helemaal 
vogelvrij. Bij elk fluitsignaal werd 
er wel iets geroepen. In de rust 
vroeg de trainer van de thuisclub 
of ik mij er niet aan stoorde want 
als dat zo was dan zou hij wel 
even een hartig woordje met die 
zogenaamde supporters praten. 
Ik zei, dat ik er niet echt last 
van had maar na een kwartier 
in de tweede helft werd het mij 
toch ook te gortig. De trainer 
hield echter zijn woord en sprak 
het groepje toe waardoor het 
toch rustiger werd. De thuisclub 
maakte op werkelijk schitterende 
wijze nog gelijk zodat iedereen 
tevreden naar huis ging. Ook ik, 
want zoals gebruikelijk kreeg 
ik bij deze vereniging weer een 
prachtig bosje bloemen en daar 
kan je toch mee thuiskomen. 

500
De dinsdag erna was het dan 
eindelijk zover; de vijfhonderdste 
wedstrijd. Het betrof een beker-
wedstrijd tussen een Zeeuwse 
derde en een Dordtse eerste 
klasser. Het was op neutraal 
terrein omdat de derde klasser 
geen licht heeft. Het was nog 
lang spannend of het door zou 
gaan maar gelukkig viel er niet 
teveel regen en mocht ik aan de 
bak. Al voor de wedstrijd werd 
ik gefeliciteerd door diverse 
mensen. Direct vanaf het begin 
was wel duidelijk dat de gasten 

op deze regenachtige dinsdag-
avond niet echt met veel plezier 
naar Zeeland waren afgereisd. 
Vanaf de eerste minuut werd er 
gemopperd op alles en iedereen 
en natuurlijk ook op mij. Ik kon 
werkelijk geen goed doen. Ze 
kwamen ook absoluut niet in 
hun spel. Toen ik kort voor rust 
voor een lichte overtreding op de 
rand van de zestien floot waren 
de rapen gaar. Natuurlijk krulde 
een speler van de derde klasser 
de bal in de bovenhoek en was ik 
de gebeten hond. Toen ze even 
later zelf op de paal schoten en 
ik affloot voor rust kwamen de 
verwijten los. Ik heb er maar niet 
op gereageerd en dat had effect 
want in de tweede helft lieten 
ze mij met rust. Hun spel werd 
er ook niet beter op maar toch 
maakten ze tien minuten voor 
tijd gelijk en leek alles weer goed 
te komen. Zo ongeveer vanaf 
de aftrap nam de thuisclub uit 
een schitterende counter weer 
een voorsprong en die gaven ze 
niet meer weg. Dus een echte 
bekersensatie was een feit. Na 
het laatste fluitsignaal kwam er 
voor mij ook nog een sensatie. 
Het bestuur van de scheidsrech-
tersvereniging was met liefst drie 
man vertegenwoordigd om mij 
een prachtige bos bloemen te 
overhandigen. Omdat ik ze ook 
echt niet had zien staan was dat 
een erg leuke verassing. De da-
gen erna ook nog door een aan-
tal collega’s gefeliciteerd; kortom 
het is niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Achteraf gezien is het 
ook niet niks om vijfhonderd 
officiële wedstrijden te fluiten. Er 
zullen er zeker geen vijfhonderd 
meer volgen. 

Nadat ik was bijgekomen van alle 
festiviteiten kreeg ik op maandag 
nog een wijziging in de mailbox. 
Ik mocht naar een eerste klas-
ser op een mooi Zeeuws eiland. 
Helaas vroor het van vrijdag op 
zaterdag hard en met angst en 

beven belde ik zaterdagmorgen 
op. Op teletekst had ik al gezien 
dat er heel veel uit was gegooid.          
Tot mijn verassing vertelde men 
mij dat het doorging. Ik vroeg 
of het daar niet gevroren had 
en men zei: “Toch wel maar de 
consul vindt het goed!” Ze zeiden 
dat ik het maar moest keuren. Ik 
zei dat ik dat prima vond maar 
dat ik op een keihard veld niet 
zou laten voetballen. Een half 
uurtje later belde men op om te 
zeggen dat de consul het her-
keurd had en dat hij besloten 
had het alsnog af te keuren. Een 
zeer verstandige beslissing. Wel 
vroeg men of ik eventueel op het 
tweede veld een vriendschap-
pelijke wedstrijd wilde fluiten. 
Men moest nog een tegenstan-
der zoeken. Die werd gevonden 
en zodoende kon ik toch nog de 
wei in. Het veld was hard en glad 
maar het ging. De beide ploe-
gen maakten er een heel leuke 
wedstrijd van en bewezen maar 
weer eens dat je ook gewoon 
leuk vriendschappelijk kunt 
voetballen. Wat een verademing! 
Na afloop nog even gezellig in 
de kantine geëvalueerd en moe 
maar tevreden naar huis. Ho-
pelijk kunnen we de komende 
weken weer eens een beetje in 
het ritme komen maar dat leest u 
in de volgende column.                    

Kees              
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Op de bike de polder in!
Het was die 15e januari nog even onzeker of de wedstrijd Kloetinge – Rijsoord wel door zou gaan. 
In de dagen daarvoor was er enorm veel regen gevallen. Zeker was wel, dat de tochten voor de 
mountainbikers en de wandelaars in elk geval door zouden gaan. Vanaf half twaalf konden de deel-
nemers starten. Zo vertrokken 157 fietsers en 52 wandelaars voor hun verschillende tochten. Een 
impressie van de wandeltocht kunt u elders in dit blad lezen.

Het parkoers voor de mountain-
bikers had toch flink te lijden 
gehad van de overvloedige regen. 
De route was uitgezet rond de 
Wilhelminapolder. Het was een 
prachtige tocht, maar op som-
mige plaatsen wel erg zwaar. De 
meeste deelnemers hebben er 
volop van genoten.

Bij aankomst op het Wesselopark 
was Leo paraat om de fietsen 
weer keurig schoon te spuiten 
en voor de mensen was er een 
warme douche in de nieuwe 
kleedlokalen. In de kantine was 
er snert; er werden meer dan 
100 blikken leeggegeten. Verder 
was er een lekker biertje om de 
dorst te lessen.

Het Rad van Avontuur draaide 
en er waren prachtige prijzen te 
winnen. De door ‘Rinus Ventiel’ 
uit de Brederodestraat beschik-
baar gestelde mountainbike werd 
gewonnen door Kees Bastiaanse. 
Doordat de wedstrijd tegen 
Rijsoord toch doorging was 
het druk, maar niet te vol in de 
kantine. Met de muziek van de 
familie Sturm was en bleef het 
erg gezellig. 

Kortom, een zeer geslaagd 
evenement, dat bijzonder goed 
georganiseerd was!

Het organiserende mountain-
biketeam wil op deze plaats de 
sponsoren en allen die hebben 
meegeholpen aan dit evenement 

hartelijk bedanken en hoopt ook 
volgend jaar weer een beroep op 
hen te mogen doen.
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Een rondje
door de polder

Foto’s Arjan Bot
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Kloetinge jeugd voorzien van nieuwe trainingsmaterialen.
Bij de jeugd van de vv Kloetinge hadden we tot voor kort trainingsmaterialen, voor 35 teams(!), 
die eigenlijk niet optimaal waren. Dan hebben we het niet over de ballen, maar over de pionnen, 
hoedjes enz. De pionnen zijn van hard plastic en eigenlijk te licht. Als het waait dan vliegen ze over 
het hele veld. Maar het moet gezegd worden, je hoort daar verder niemand over klagen. 
Dankzij Albert Joosse van Auto Albert uit Kapelle, hebben we voor de jeugd van de
vv Kloetinge professionele trainingsmaterialen van goede kwaliteit kunnen aanschaffen:

Het gaat om:
-  8 sets Fluor afbakenbollen 

(hoedjes).Een set bestaat uit 
een houder en 24 soft plastic 
hoedjes.

- 3 sets afbakenbollen (hoedjes) 
soft plastic extra groot + 15 
sportpalen 160 cm. Een set 
bestaat uit een houder met 10 
extra grote hoedjes met extra 
inkeping + 5 sportpalen.

- 2 stuks trainingsladders lengte 
4 meter in handige opbergtas.

- 3 sets grensrechtervlaggen en 
4 hoekvlaggen.

De zoon van Albert is eind vorig 
jaar begonnen met voetballen bij 
de vv Kloetinge in Mini 3. Albert 
is toen in gesprek geraakt met 
John Ebert en was meteen en-
thousiast over de aanpak van de 
jeugdopleiding van de vv Kloe-
tinge en wilde graag een steentje 
hieraan bijdragen in de vorm van 

deze nieuwe trainingsmaterialen. 
Auto Albert is een jong, dyna-
misch en vooral ook innovatief 
autobedrijf, dat zich heeft gespe-
cialiseerd in occasions van alle 
leeftijden. Er zijn u al vele klan-
ten voorgegaan bij het uitzoeken 
van één van de betere occasions 
in de omgeving van Kapelle. 
Auto Albert in de persoon van 
eigenaar Albert Joosse is al 

meerdere jaren bekend in de 
autobranche. Hij staat bekend 
als een service gerichte verkoop-
adviseur, die garant staat voor 
goede auto’s tegen marktcon-
forme prijzen. 
Auto Albert heeft circa 50 occa-
sions op voorraad. Staat uw auto 
er niet tussen? Dan zoeken ze de 
auto gewoon voor u op. Tevens 
leveren zij naast occasions ook 
nieuwe auto’s! Neemt u gerust 
contact op voor een vrijblijvende 
offerte. Uiteraard is inruil zowel 
op nieuwe als gebruikte auto’s 
mogelijk.

Auto Albert
Stationssingel 4
4421 BG Kapelle
T: +31(0)646753592
E: info@autoalbert.nl
www.autoalbert.nl

Namens de jeugdcommissie, alle trainers en jeugdspelers van 
de vv Kloetinge bedanken wij Auto Albert voor de nieuwe trai-
ningsmaterialen. Daar gaan we met z’n allen veel plezier aan 
beleven.

AJ

Foto Arjan Bot
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zaterdag 15 jan. 2011
Gelukkig konden alle teams van 
Mini’s, F’s en E’s mee naar de 
fi lm. Sommigen hebben nog even 
in de rats gezeten, omdat de 
KNVB al competitiewedstrijden 
op het programma had gezet. 
Deze heeft men kunnen ver-
schuiven.

De animo was, zoals jaarlijks, 
groot. Het blijkt toch altijd weer 
een leuk evenement te zijn, 
waar de jongste jeugd graag aan 
deelneemt.
Gewapend met popcorn en 
drinken hebben velen, twee volle 
zalen,  genoten van de leuke fami-
liefi lm Dik Trom. 

Met dank aan Merral Bioscoop 
was het mogelijk om dit tegen 
kostprijs aan te bieden. Een uit-
nodiging voor volgend jaar heb ik 
al ontvangen, dus ook dan gaan 
we de 2e zaterdag van januari 
weer naar de bios. 

Rianne Zandee

  

Februari
25 Noah van Gastel
 Owen van Gastel
29 Jesper Groen

Verjaardagen
F- en Minipupillen

Maart
1 Jens de Kok
6 Lars Traas
8 Joey Herrebout
10 Lucas de Bruine
16 Tijmen Schipper
19 Pascal Schouten
 Menno Smit
20 Raul Houtepen
26 Ruben Elenbaas
28 Joey Verbart
29 Teun Remortel

Dik Trom
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06 54 79 08 71
Assistent trainer
Joost Folmer 06 53 81 90 14
Erwin v.d. Woerdt
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75  
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenberg

SENIOREN
2e T Willy Lund 06 21 66 00 71
3e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Humphrey Scholten 23 07 14
 L Nico van Buuren 22 92 17
4e T Lauran de Hond 21 41 34
 L Laurens Oele 06 51 07 27 77
5e L Johan van Tilburg 21 30 18

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, B1, B2 Wim Verlinde 21 18 65
B3, B4, C-jun. Wim Steenbergen 22 18 35
D -pupillen Rinie Versluis 21 57 48
E-pupillen Wim Hazelaar 21 13 76
F-pup. en Mini’s Jean-Piërre de Keijzer 25 20 74

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense 06 52 06 50 57
 L Mari Stevense 56 24 01
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V Rene de Vos
A2 T Huib Quinten 22 83 55
B1 T Paulus Sohilait 21 53 77
 T Dirk Bakx 
 L Jordy Heikens 06-15 85 50 52
 L Benny Dekkinga 40 32 03
 L Mirjam  Dekkinga 40 32 03
B2 T Mark Harinck 23 26 18
 T William Hoondert 64 98 00
B3 T John Hofs 21 29 36
B4 TL Toon Vermeulen 23 33 87
C1 T Pepijn Adriaanse 21 12 19
 T Fabio (stagiair) 06 45 45 10 48
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
C2 T Bas Schuitert 23 33 14
 T Humphrey Scholten 23 07 14
C3/4 T Wim steenbergen 22 18 35
 T Kai Walraven 06 57 95 25 81 
 L Harm Simonse 23 34 34

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 L Ad Joosse 21 49 32
 L Loek Schipper 23 09 20
D2 T Remco Krijger 62 11 01
 T Gerard Murre 21 19 33
 L Ron Traas 61 40 56
D3 T Theo van Sabben 23 38 98
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Peter van Sorgen 25 02 40
D4 T Jacco Louwerse 21 74 74
 L John Koster
D5 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
 T Kees  Zwamborn 22 05 60
 L Wim Folmer 23 24 08
D6 T André Verschoor 23 01 94
 T Marcel de Bruine 25 76 27
 L Nicole Jacobs 06 10 61 73 17
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Erik Westerbeke 06 55 77 12 29
E2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Zandee 21 19 99
 T Gertjan Groen 22 95 90
E3 T Jaap den Engelsman 21 27 57
 T Piet-Jan Kole 23 39 73
  T Marco Borghart 23 34 47
E4 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 L Wijnant Snoek 21 86 93
 L Rick v.d. Vliet
E5 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel 21 14 01
E6 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
E7 T Remco Mulder 23 29 47
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Rien Menheere
E8 T Berty v.d. Heijde 38 11 40
 T Alfons Bals 22 76 54
F1 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
 T Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
F2 T Barry Traas 21 56 40
 T Eric Hoondert 25 10 92
F3 T Paul Platier 25 27 00
 T Mischa Flore 22 22 71
F4 T Wilfred v.d. Vrede 25 11 04
 T Jeroen de Smit 25 08 83
F5 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Rien de Bruine 21 72 35
F6 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
F7 T Philip van Gurp 31 65 00
 T Jeroen Boer 21 15 60
 T Niels Meijer
F8 T Bob Schouten 31 26 46
 T Ron Houtepen 22 21 37
F9 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
 T Geugh Zijlstra

KEEPERSTRAINER
  Jaap Pijnenburg 23 22 24
 

MINISTARS
Mini1 T  Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Rob Nonnekes 22 07 62
Mini2 T Cor van Gogh 25 14 33
 T Ronald Goetheer 25 15 27
Mini3 T Jeffrey v.d. Velde 22 99 99
 T Abko Nijsse 25 58 40
Mini4 T Wijnant Snoek 21 86 93
 T Sander van Rooijen 23 30 42

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE NAMEN
Consul
Jan van der Plasse 21 23 91
Beheerder clubhuis
Meindert Storm 21 26 13
Beheerder sponsorhome
Denise Dekker 21 45 76
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Archief
Joop Quinten 22 31 39

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

BUSINESSCLUB
Stichting Vrienden Van Kloetinge
Voorzitter
Jan Kees de Bruine 27 19 19

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN

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

Info




