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 kleding@vvkloetinge.nl
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 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
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I N H O U D

JULI 2011

Van de redactie

Het zit er weer op
Het seizoen is alweer afgelopen.
Er is veel gebeurd dit jaar.
Uiteraard het nieuwe kleedge-
bouw met de commissiekamers, 
een nieuwe voetbalkooi, nieuw 
kunstgras op de trainingsvelden, 
nieuwe grond en gras op het 4de 
veld.
En een nieuwe voorzitter, die 
heel goed zijn mannetje staat. 
Dat merkte ik tijdens de leden-
vergadering van enkele weken 
geleden. 

Dit betekent wel dat de trainin-
gen met mijn maats in de derde 
helft duurder worden, omdat het 
bier 20 cent duurder is gewor-
den.
Maar mannen, we trainen ge-
woon door! Want als we 
van Hoek winnen,dan 
moeten we ook ons man-
netje staan.

Verder zijn er weer een 
hoop elftallen kampioen 
geworden,maar helaas 
zijn er ook een paar 
gedegradeerd.
Kortom, er was weer van 
alles te beleven op het 
Wesselopark.
Zelfs ‘Ruud Gullit’ is 
het CZ toernooi komen 
openen.
Enkele jongens van C1 
stonden bij mij thuis met 
smart op Gullit te wach-
ten. Hij zou van mijn huis 
naar het Wesselopark 

rijden in mijn oude Mustang. 
Hun teleurstelling was groot toen 
Gullit op zijn fiets bij mij de stoep 
op kwam rijden. 
Hij had een pruik op en een 
opgeplakt snorretje.
Ze wilden niet meer met hem op 
de foto en zelfs zijn handtekening 
wilden ze niet meer. Ondertus-
sen had ik de grootste lol; dat 
begrijpen jullie wel.

Wij van de redactie wensen ie-
dereen een fijne vakantie toe en 
tot het volgende seizoen.

Henk Steenbakker

Ruud Gullit, de verrassing van het CZ toernooi
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Uit de bestuurskamer
- Het beleidsplan begint vorm te krijgen en zal in 

concept tijdens de ledenvergadering op 6 juni 
worden gepresenteerd.

- Er moet nodig gekeken worden naar de watertoe-
voer, omdat de druk problemen blijft geven.

- De voetbalkooi is prachtig, maar blijkt een 
hangplek. Toezicht zal nodig zijn. De gemeente is 
ingeseind.

- Er komt een nieuw tassenrek.
- Aan het bedrijventoernooi nemen maar liefst 30 teams deel.
- De 45+’ers komen ook weer in actie tijdens een toernooi.
- Tijdens de Kloetingse Dag zal rond de velden een braderie plaatsvinden, ook zal er penalty schieten zijn.
- Op 13 augustus speelt de selectie een wedstrijd tegen Feijenoord A1.

Van de voorzitter

Het seizoen 2010-2011 is geëindigd. We hebben over het alge-
meen een goed seizoen gehad. Uiteraard waren er ook teleur-
stellingen, maar dat ligt besloten in de sport. Waar de één wint 
verliest de ander.

De ledenvergadering van 6 juni 
j.l. ligt ook achter ons. In deze 
vergadering hebben we belang-
rijke beslissingen genomen. 
Denk maar aan het beleidsplan, 
maar ook aan de verhoging van 
de contributie.
Inmiddels kijken we weer uit 
naar het seizoen 2011-2012. De 
selectie van ons eerste elftal is 
uitgebreid en versterkt. Nieuwe 
teams worden gevormd. Andere 
trainers dienen zich aan. Van-
daag wordt bekend gemaakt 
bij welke ploegen ons 1e elftal 
wordt ingedeeld. Ik heb ook de 
startbijeenkomst bijgewoond 
van de 1e selectie. Een goede en 
gezellige avond.
De onderhoudsploeg gaat in de 
rustige periode gewoon door. Zo 
zullen de stoelen op de tribune 
worden vervangen, worden de 
reclameborden rechtgezet en 
moet er zo hier en daar nog wat 
geschilderd worden.

Het bestuur zit ook niet stil. Zo 
zijn we bezig om de commis-
sies te bemensen. Als U mensen 
weet die in een commissie willen 
meedraaien hoor ik gaarne de 
namen.
Ik hoop en verwacht dat door het 
instellen van de commissies, de 
communicatie op een hoger ni-
veau komt. Dat is buitengewoon 
belangrijk.

Voor U allen: Geniet van de va-
kantie en tot ziens in het nieuwe 
seizoen.

20 juni 2011
Rinus Dieleman,
Voorzitter.
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DE COLUMN
VAN KEES

April
In een maand waarin bij een grote club iedereen over iedereen rolt 
en de KNVb opnieuw aangeeft dat je, als je aan een scheidsrech-
ter zit, lang geschorst wordt, mocht ik beginnen in het Dordtse. 
een ploeg die nog meedoet voor de titel moest het opnemen tegen 
een ploeg die vecht tegen degradatie. beide ploegen had ik dit 
seizoen al een keer eerder zonder problemen gefloten. Al noemde 
de trainer van de bezoekers mij na afloop van die wedstrijd wel 
een arrogante kwal. maar goed, dat kan hij beter zeggen dan 
iemand die bij zijn volle verstand is. Ik had me voorgenomen om 
hem in ieder geval voor de wedstrijd te mijden. met de trainer van 
de thuisclub heb ik altijd een goede band en hij maakte ook direct een praatje toen ik aan mijn 
warming-up begon. Ik zag de andere trainer al kijken. Hem heb ik genegeerd want ik wilde mijn 
reputatie van arrogante kwal wel waarmaken. Hij deed zelf ook geen pogingen om mij te benade-
ren dus dat zat wel goed. Overigens bespeurde ik bij de leiding van het team toch een bepaalde 
stroefheid jegens mij. bij de spelers overigens helemaal niet. 

Leermoment
Er ontspon zich een erg leuke 
wedstrijd. Weliswaar niet met 
echt goed voetbal maar wel veel 
passie en strijdlust op een goede 
manier. Voor mezelf vond ik het 
lopen matig maar de wedstrijd 
zelf liep heerlijk. Helaas zag ik 
ook deze week geen geldig doel-
punt. In de laatste minuut scoor-
de de thuisclub nog wel maar 
dat was uit buitenspelpositie 
waar men het overigens ook mee 
eens was. Het leermomentje 
van de week zat er ook weer in. 
Op een bepaald moment wilde 
een verdediger uitverdedigen 
maar kreeg een duw in zijn rug. 
Ik wilde fluiten maar ze konden 
uitverdedigen. Wel kreeg hij door 
die duw de bal tegen zijn hand. 
Iedereen die de thuisclub goed 
gezind was schreeuwde natuur-
lijk om een strafschop maar ik 
liet doorspelen. Na afloop werd 
er over dit moment nog veel 
gesproken. Toen ik uitlegde dat 
hij door een duw hands maakte 
zei men: “Dan had je beter direct 
kunnen fluiten dan was het voor 
iedereen duidelijk geweest.” 

Daar had men gelijk in dus gaf 
ik dat ook toe. Daar stonden ze 
raar van te kijken. Een scheids 
die een foutje toegeeft! Na het 
laatste fluitsignaal was ik wel 
benieuwd hoe de reactie van de 
trainer van de bezoekers zou zijn. 
Ik zag in mijn ooghoeken dat hij 
in ieder geval mijn kant opkwam. 
Hij schudde me inderdaad de 
hand en zei: “Prima gefloten deze 
middag.” Nou die kon ik toch 
weer bijschrijven. Ook de spits 
van de bezoekers had nog wel 
een leuke. Hij zei: “Scheidsrech-
ter, goed gefloten hoor. Dat zeg 
ik eigenlijk nooit; meestal zeg ik 
alleen ‘Bedankt!” Ook de thuis-
club strooide driftig met com-
plimenten dus ik ging spontaan 
naast mijn schoenen lopen. Toch 
moet ik eerlijk bekennen dat ik 
op het lopen na ook wel erg te-
vreden was over mijn optreden. 
Nu maar hopen dat ik dit niveau 
vast kon houden. 

Lachwekkend
De week erna mocht ik naar het 
West Brabantse land. De koplo-
per in de tweede klas nam het 

op tegen de nummer laatst, die 
van een naburig Zeeuws eiland 
kwam. Het was zonovergoten en 
niet te warm dus wat wil je nog 
meer. De ontvangst was zoals 
gebruikelijk bij deze vereniging 
zeer prettig. Overigens waren de 
gasten ook blij me te zien dus 
dat beloofde wat. Het eerste 
kwartier kwam de wedstrijd niet 
lekker op gang. Eerst verdraaide 
de rechtsback van de bezoekers 
zijn knie terwijl er helemaal 
niemand in de buurt was en een 
paar minuten later vielen er twee 
spelers van de bezoekers over el-
kaar heen waarbij er een duidelij-
ke ‘krak’ te horen was. Ook deze 
speler kon natuurlijk niet verder. 
Gelukkig kwamen er daarna geen 
ernstige blessures meer voor. 
De thuisploeg had duidelijk zijn 
middag niet en liep vooral tegen 
zichzelf te voetballen. De bezoe-
kers loerden op de counter en 
kort voor de rust lukte dat een 
keer uitstekend waardoor ze de 
leiding namen. 
Net na rust maakte de thuisclub 
gelijk en daar leek het bij te 
blijven. Tot vijf minuten voor het 
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einde de bezoekers weer een 
vlijmscherpe counter uitvoerden 
en afronden met een schitte-
rende bal in de bovenhoek. Daar 
bleef het wel bij hoewel ik nog 
vijf minuten blessuretijd bijtrok. 
De trainer van de bezoekers 
had het niet meer en vroeg mij 
regelmatig vriendelijk om er toch 
maar mee te stoppen. Toen ik 
dan ook eindelijk affloot sprong 
hij een gat in de lucht. Ik had de 
wedstrijd gelukkig zonder kaar-
ten af kunnen doen. Helaas wilde 
de keeper van de thuisploeg 
daar schijnbaar een stokje voor 
steken. Hij begon een partij te 
zeuren over de veel te korte bles-
suretijd. Net toen ik een kaart 
voor hem wilde trekken hield hij 
zijn mond en liep weg. Daarmee 
leek de kous af. Bij het aflopen 
van het veld kreeg hij het echter 
aan de stok met de buschauffeur 
van de bezoekers! Om hem te 
beschermen tegen zichzelf pakte 
ik hem aan zijn arm en zei dat 
hij beter met me mee kon lopen. 
Dat vond hij eigenlijk wel een 
strak plan. Plotseling kwam er 
echter een man uit het publiek 
die mij een duw wilde geven en 
riep dat ik van zijn zoon af moest 
blijven! Hij kwam echter niet ver 
omdat hij snel in zijn kraag werd 
gegrepen. Nu ken ik dit soort 
situaties wel bij de jeugd maar 
dat een vader zijn dik in de dertig 
zijnde zoon nog te hulp moet 
schieten is eigenlijk wel heel erg 
lachwekkend. Gelukkig liep de 
keeper rustig met me mee dus 
dat liep goed af. Buiten is het 
schijnbaar nog een tijdje onrustig 
geweest. Maar gelukkig bleef het 
bij bekvechten. Na een heerlijke 
douche toch een prima gevoel 
over deze pot. Dat gevoel werd 
in de bestuurskamer onderschre-
ven. Zelfs de verliezende partij 
was tevreden. 

File
De dinsdagavond erop mocht ik 
een inhaalduel fluiten. Het betrof 

een echte streekderby in het 
land van Heusden en Altena. Ik 
had al eerder op deze wedstrijd 
gestaan maar toen werd hij afge-
last. Ik was dan ook best blij dat 
ik hem terug kreeg. Was afgelo-
pen zaterdag de terugreis een 
drama nu was de heenreis een 
hel. Ik kwam dan ook redelijk 
gestressd in de bestuurskamer 
aan. Overigens vloeide alle stress 
direct weg bij het aanschouwen 
van de wedstrijdsecretaris van 
de thuisploeg. Ik zal u verdere 
details helaas moeten besparen 
omdat ik anders alle feministi-
sche organisaties van Nederland 
over me heen krijg maar een 
collega scheidsrechter had een 
paar maanden terug niets teveel 
of te weinig gezegd. Het was dit 
keer een genot om het digitale 
formulier in te vullen. Na een 
vluchtig bakje koffie kon ik gaan 
omkleden en deed ik mijn kortste 
warming-up ooit. Het leek niet de 
ideale voorbereiding maar toch 
zat ik direct goed in de wedstrijd. 
Het was een echte derby met 
alles erop en eraan. Drie tot 
vierhonderd man publiek; wat 
wil een scheids nog meer. Tot 
zo’n tien minuten voor rust had 
ik ook echt een super gevoel. Ik 
had één gele kaart nodig gehad 
en de bezoekers hadden één 
keer gescoord. Voor de rest was 
er niks aan de hand. Maar toen 
had ik gewoon even tien mindere 
minuten. Ik nam twee warrige 

beslissingen en in zo’n wedstrijd 
geeft dat direct heftige reacties. 
Gelukkig kon ik me de eerste 
twintig minuten na rust herpak-
ken en liep het eigenlijk weer 
goed. Maar toen kwam de ge-
lijkmaker van de thuisploeg. Een 
voorzet werd bij de tweed paal 
binnengewerkt. Volgens een aan-
tal spelers en vooral de keeper 
van de bezoekers was het hands. 
In mijn waarneming ging de bal 
via zijn dijbeen. Later bleek uit 
een foto dat het inderdaad zijn 
dijbeen was maar je loopt dan 
toch even te twijfelen. Het werd 
nu ook harder en ik moest alle 
zeilen bij gaan zetten; er volg-
den nog twee gele kaarten en ik 
kwam bijna ogen en oren te kort. 
Uit twee vrije trappen scoorde 
de thuisploeg nog twee keer en 
dat gaf natuurlijk ook nog de 
nodige reacties bij de bezoekers. 
Toch kreeg ik na afloop van 
bijna iedereen een hand en dat 
geeft me altijd een goed gevoel. 
Na een verkwikkende douche 
op naar de bestuurskamer. Tot 
mijn grote genot blokkeerde het 
formulier volledig en moest ik mij 
dus nog enige tijd ophouden in 
de buurt van de wedstrijdsecre-
taris. Helaas ging het formulier 
er na een kwartier toch door aan 
alle mooie dingen komt een eind. 
Na een vlot verlopen terugreis 
tevreden naar bed. 

Vroeg
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De zaterdag erop mocht ik naar 
het Rotterdamse. Ik mocht naar 
een vereniging die al om één uur 
‘s middags zijn thuiswedstrijden 
afwerkt. Het is de zaterdagtak 
van een zondagvereniging die in 
de hoofdklasse speelt. Ik ging er 
niet met al te veel plezier heen. 
Meestal is het organisatorisch 
niet om over naar huis te schrij-
ven. Mijn vooroordelen konden 
al direct de prullenbak in want 
de ontvangst was prima voor 
elkaar. Nadat ik mij had verkleed 
in de zeer gedateerde maar wel 
schone kleedruimte bleek dat 
het veld ook gedateerd was. 
Maar het was wel egaal en dat 
is ook wat waard. Binnen twintig 
minuten had de thuisclub de 
bezoekers met twee doelpunten 
eigenlijk al op de knieën en was 
de wedstrijd gespeeld. Van de 
trainer van de bezoekers begreep 
ik later dat ze acht invallers had-
den dus vandaar. Voor de rust 
werd er nog een keer gescoord 
door de thuisclub en was de 
wedstrijd helemaal over. De 
tweede helft hadden we eigenlijk 
net zo goed schriftelijk af kun-
nen doen. Maar het was heerlijk 
weer en dan is het geen straf om 
buiten te zijn. Bovendien ge-
droeg iedereen zich voorbeeldig. 
Zouden ze geweten hebben dat 

ik een heftige dinsdagavond had 
meegemaakt? Ik had dan ook 
geen kaarten en toen ik affl oot 
wel een heerlijk gevoel. Ook na 
de wedstrijd was het erg gezellig 
en zodoende bleek maar weer 
eens dat je nooit iets over een 
club kan zeggen voordat je er 
geweest bent. 

begrip
De week erop mocht ik in de 
buurt fl uiten. Ik kon zelfs op de 
fi ets. De thuisclub nam het op 
tegen een vereniging die van een 
naburig eiland komt en zich dit 
seizoen niet echt ontpopt heeft 
als vrienden van mij! Maar vorige 
week bleek al dat je vooroorde-
len niet mee moet laten spelen 
dus ben ik blanco aan de klus be-
gonnen. Nu had de bezoekende 
vereniging voorheen de trainer 
met de opgevoerde koekoeksklok 
(zie één van de vorige columns). 
Tegenwoordig hebben ze een 
ex-sterspeler van deze vereni-
ging die ze moet behoeden voor 
degradatie. Deze man is ook nog 
collega scheidsrechter op zondag 
dus verwacht je begrip langs de 
lijn. Nu had ik al van een collega 
gehoord dat je daar bij hem niet 
op hoeft te rekenen en dat klopt. 
Verder had ik na mijn laatste 
optreden bij deze vereniging 

het krediet bij hun supporters 
volledig verspeeld. Het belang-
rijkste is echter dat de ploeg zelf 
gewoon heel aangenaam was en 
leuk om te fl uiten. Die jongens 
kunnen er tenslotte ook niet 
aan doen dat ze door dergelijke 
fi guren worden omringd. De be-
zoekers kwamen overigens ook 
volledig terecht op voorsprong. 
Net na rust werd het gelijk maar 
even later kwamen de bezoekers 
weer op voorsprong. Volgens 
de thuisclub was er voordat de 
bal erin werd geschoten hands 
gemaakt. Ik had wel gezien dat 
de bal tegen de aanvaller zijn el-
leboog was gestoten maar dit is 
voor mij geen opzettelijk hands. 
Vooral de keeper van de thuis-
club was woest al bleef hij in zijn 
bewoordingen netjes. Ik dacht 
dat ik nu wel wat krediet had 
opgebouwd bij de trainer en sup-
porters van de bezoekers maar 
niets was minder waar. Iedere 
beslissing die in hun nadeel was 
werd met gehoon begroet. Toen 
ik de bal bij een overtreding net 
buiten de zestien daar ook ge-
woon liet nemen waren de rapen 
bij de supporters gaar. Toen er 
één loeihard over het veld ‘Eikel!’ 
riep vond ik het wel welletjes. Ik 
ben natuurlijk wel een eikel maar 
dat hoeft hij niet aan iedereen te 

Prijsstijging
Tijdens de laatste Algemene Ledenverga-
dering van 6 juni is een aantal voor-
stellen gedaan, waarmee het grootste 
deel van de aanwezige leden tijdens de 
vergadering heeft ingestemd.
De contributie wordt in het nieuwe sei-
zoen met € 5,00 per half jaar verhoogd, 
alsmede met de infl atie.
Ook de prijzen in de kantine zullen gaan 
stijgen. Dit is sinds 2008 niet meer 
gebeurd.
De inkoopprijzen zijn in de laatste jaren 
met ruim 20% gestegen.
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vertellen. Nu zag ik dat hij voor 
de reclameborden stond dus heb 
ik afgefloten en ben ik als een 
echte eikel gaan vertellen dat hij 
achter de omheining moest en 
de rest van zijn vrienden ook. 
Toen was ik natuurlijk helemaal 
de gebeten hond. Even later 
maakte de thuisclub ook nog 
gelijk en wist zelfs nog een derde 
goal te maken zodat de bezoe-
kers onterecht verloren. Overi-
gens had ik geen enkele kaart 
hoeven uit te delen. Ik bereidde 
me voor op de ergste verwen-
singen na afloop maar dat viel 
mee. De spelers waren en bleven 
uiterst correct en zelfs compli-
menteus maar de trainer liet 
zijn ware aard zien. Zijn handen 
hoog de lucht in van machteloos-
heid kwam hij vragen waarom ik 
meer op de supporters dan op 
het spel aan het letten was. Ik 
heb maar helemaal niets terug 
gezegd omdat mij dat beter leek. 
Ik verheugde me al op de ver-
koelende douche maar ook dat 
viel tegen. Ik schat dat het water 
circa honderd graden was. Daar 
kan mijn tere kantoorhuidje echt 
niet tegen. Dan maar douchen op 
afstand. Overigens was het wel 
gezellig druk in mijn kleedlokaal 
want er bevonden zich ook nog 
circa honderdduizend mieren 
(het kunnen er een paar meer 
of minder zijn geweest). In de 
bestuurskamer werd ik vriende-
lijk bedankt voor de wedstrijd 
door de thuisclub maar bleef het 
ene bestuurslid van de bezoekers 
stoïcijns voor zich uit staren. Ver-
volgens ging hij allerlei scheids-
rechters opnoemen die hij goed 
vond en tot mijn verbazing zat ik 
er niet tussen. Tenslotte zei hij 
nog dat het een schande was dat 
ik geen strafschop had gegeven 
bij dat geval op de rand van de 
zestien maar hij zei na de vorige 
wedstrijd al te weten dat ik nooit 
veel voor hun floot. Daarna was 
hij plotseling wijs geworden en 
zei: “Nu zwijg ik erover.” Het 

werd daarna zelf nog bijna echt 
gezellig maar de sfeer werd toch 
pas echt goed toen hij vertrok-
ken was. Ik heb wel heel goed 
nieuws voor deze vereniging: om-
dat ik waarschijnlijk op zondag 
ga fluiten zijn ze van mij verlost. 
En voor de spelers van deze 
vereniging hoop ik echt uit de 
grond van mijn hart dat ze niet 
degraderen. 

Correct
De maandag erop mocht ik 
wederom de wei in. Op deze 
prachtige paasdag mocht ik een 
Zeeuws-Vlaamse eerste klas-
ser fluiten tegen een ploeg uit 
Gelderland. De ontvangst bij 
deze vereniging is altijd super en 
ook met de gasten heb ik altijd 
een goede band. Niets stond 
een leuke middag in de weg en 
dat werd het ook. De thuisclub 
kon bij winst de periodetitel 
pakken en de bezoekers streden 
nog tegen promotie/degradatie 
wedstrijden. Kortom het kon 
een pittig potje worden. Vanaf 
de eerste minuut was het echter 
een super pot met heel veel 
onderling respect. Slechts één 
kaart had ik nodig. De thuisclub 
nam een twee nul voorsprong 
maar kort voor rust scoorden 
de bezoekers tegen en leek het 
spannend te worden. In de bles-
suretijd scoorde de thuisclub 
nog een keer. In de tweede helft 
scoorden ze nog vier keer zodat 
de bezoekers helemaal werden 
overspeeld. Wat me overigens 
opviel was het super correcte 
gedrag van zowel de supporters, 
trainer, bestuurders en spelers 
van de bezoekers ondanks de 
enorme afstraffing. Als je na 
afloop alleen maar complimenten 
krijgt na zo’n zware nederlaag 
dan doet je dat goed! Zo kan het 
dus ook! 

Kersen
Tenslotte mocht ik in deze heel 

drukke maand op Koninginnedag 
naar het Dordtse. De thuisclub 
nam het op tegen een ploeg uit 
het Gelderse dus de neutraliteit 
was gewaarborgd. De thuisclub 
vocht nog tegen degradatie 
en de bezoekers konden nog 
promoveren dus er stonden nog 
belangen op het spel. Omdat op 
het sportpark ook de Koningin-
nedag feesten plaatsvonden, was 
het heel druk. Ik dacht natuurlijk 
eerst dat al die mensen voor mij 
gekomen waren maar dat bleek 
niet het geval. Toch was het ook 
langs de lijn best wel druk. De 
wedstrijd liep eigenlijk vanaf de 
eerste minuut heerlijk. De thuis-
club kwam na twintig minuten op 
voorsprong door een blunder van 
de keeper. Eigenlijk hadden ze 
kort daarna een penalty moeten 
krijgen maar ik twijfelde te lang 
en vreemd genoeg kwam er ook 
weinig commentaar maar het 
was bij nader inzien toch gewoon 
een overtreding. Maar goed een 
foutloze wedstrijd fluiten lukt 
toch nooit en de aanvaller ging 
ook wel heel erg graag naar de 
grond. Op slag van rust maak-
ten de bezoekers gelijk. De hele 
tweede helft probeerden beide 
ploegen hartstochtelijk om te 
scoren maar het leek ondanks 
enorme kansen niet meer te luk-
ken. In de laatste minuut vonden 
de gasten toch nog een gaatje 
en wonnen. Ondanks deze grote 
teleurstelling voor de thuisclub 
was en bleef de sfeer uitstekend 
(slechts één kaart) en met een 
oranje gevoel kon ik huiswaarts 
keren. De laatste maand van het 
fluitcircus komt er al weer aan. 
Voor een scheidsrechter komen 
dan de kersen op de taart. Of er 
ook voor mij nog leuke kersen 
waren leest u in de volgende 
column.  

Kees     
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Vakantie
De competitie 2010/2011 zit er 
weer op. Sommige teams zijn 
blij met het behaalde resultaat, 
andere teams teleurgesteld. Dit 
hoort bij sport. In de volgende 
competitie zijn er weer nieuwe 
kansen. 
De meeste leden denken dat 
er niets meer te doen is op de 
accommodatie. Voor b.v. de 
materiaalbeheerders is het top-
drukte: ‘oude’ kleding innemen 

en alles weer gereed maken voor 
het nieuwe seizoen, zodat na de 
vakantie iedereen er weer tiptop 
uitziet. Andere leden zijn druk in 
de weer met de presentatiegids 
en zo zijn er nog vele activiteiten 
te noemen.

4e Veld
Het 4de veld is compleet op de 
schop geweest. Nu maar afwach-
ten wat de resultaten zijn. Regen 
en zon hebben flink geholpen, 
zodat dit klusje ook weer achter 
de rug is, lijkt mij.

Indeling eerste elftal
Hieronder staat de indeling. In 
de voorbereiding kost dit altijd 
overleg/telefoontjes. Van de 14 
verenigingen stond alleen Sche-
veningen niet op mijn lijstje. Dus 
dit is allemaal aardig geregeld. 
Nu nog een bijeenkomst met alle 
verenigingen en dan zit ook dit 
erop.

bestuurlijke vernieuwing

De KNVB wil naar snellere 
besluitvorming. Nu kan het bijna 
één jaar duren voor een voorstel 
van een club uitmondt in een 
aanpassing van de regels.
Op zich een prima voorstel, maar 
ook de organisatie wordt op de 
schop genomen. Voor district 
Zuid I is dit naar mijn mening 
een minder goed idee. Op een 
eerste bijeenkomst heb ik dit ook 
aangegeven. Discussie wordt 
vervolgd. Wellicht kan ik hier nog 
een steentje aan bijdragen indien 
het bestuur het wenst.

Voor het overige is het heel rus-
tig in huize van der Weele, maar 
we blijven het voetbal nauwgezet 
volgen. Komend seizoen treffen 
we elkaar weer om te genieten 
van het mooie spelletje.

Fijne vakantie.
Jan van der Weele

Indelingen competitie 2011-1012
Op dit moment zijn de volgende indelingen bekend:

Van de ex-voorzitter

1e elftal - hoofdklasse b
Achilles Veen
ASWH (Hendrik Ido Ambacht)
Excelsior Maassluis
Heerjansdam 
HSV Hoek
Kloetinge
Kozakken Boys (Werkendam)
LRC Leerdam
Nieuw Lekkerland
Nivo Sparta (Zaltbommel)
RVVH (Ridderkerk)
Scheveningen
Xerxes DZB (Rotterdam)
Zwaluwen (Vlaardingen)

2e elftal - reserve hoofdklasse
ASWH 2 (Hendrik Ido Ambacht)
De Zwerver 2 (Kinderdijk)
Rijsoord 2
Heerjansdam 2
VVGZ 2 (Zwijndrecht)
Oranje Wit 2 (Dordrecht)
Sliedrecht 
LRC 2 (Leerdam)
Kozakkenboys 2 (Werkendam)
Hoek 2 
Pelikaan 2   
Zwijndrecht
Kloetinge 2

A1 - 4de divisie C
ASWH A1 (Hendrik Ido Ambacht)
Cortgene/JVOZ A1
DHC A1 (Delft)
Internos A1 (Etten-Leur)
Jeka A1 (Breda)
Nieuwerkerk A1
Poortugaal A1
Roosendaal A1
Soccer Boys A1 (Bleiswijk)
Spijkenisse A1
SVVSMC A1 (Schiedam)
Kloetinge A1

De overige indelingen voor de competitie en beker volgen later.
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Het weer was erg mooi; de 
organisatie uitstekend en het 
plezier van de pupillen, de 
deelnemers was groot! Daar-
mee kunnen we mijns inziens 
het Dick bunt toernooi van 
2011 in één zin samenvatten.

Het toernooi begon op vrijdag 
20 mei met 12 D-teams. Het was 
gezellig druk; het was duidelijk 
de opmaat naar de zaterdag. 
Jan van de Plasse had in de 
voorgaande weken regelmatig 
de velden beregend, zodat alles 
prima in orde was. Wel waren de 
velden redelijk hard, wat wellicht 
mede de oorzaak was van het vrij 
grote aantal blessures; Jan Kloet 
had het er druk mee!
Er werden weer wafels gebakken 
en iedere speler kreeg een appel 
en een bolus van Bakkerij Bunt. 
Bij de prijsuitreiking was er een 
beker voor elk team en een vaan-
tje voor iedere deelnemer.

Het leek wel of de mensen van 
de organisatie niet weggeweest 
waren, want op zaterdagmorgen 
waren ze al weer vroeg aanwezig. 
Om 9 uur begonnen 25 E-teams 

aan het toernooi. Ook nu liep 
alles weer op rolletjes en ook 
de E-pupillen kregen een appel, 
limonade van Piet en Gerry, een 
bolus en een vaantje. En ook nu 
weer vonden de warme wafels 
gretig aftrek.

Daarna was het even ‘stil’ op 
het Wesselopark. Om 13.00 uur 
begonnen 25 F-pupillenteams 
en 5 mini-pupillenteams aan hun 
wedstrijden. Het was nu echt 
druk, vooral op de kunstgrasveld-
jes waar de jongste F-pupillen en 
de mini-pupillen speelden. Langs 

de velden stonden vaders, moe-
ders, broertjes en zusjes, opa’s 
en oma’s die hun favorieten en-
thousiast aanmoedigden. Ik heb 
geen enkele wanklank gehoord. 
Het was een prachtig toernooi 
en ook voor deze spelers was er 
weer een appel, limonade, een 
bolus en een vaantje. De prijzen 
werden uitgereikt door Patrick 
Bunt. Hij kon de beker voor de 1e 
plaats in poule F3 uitreiken aan 
zijn zoon Dick, op dat moment 
aanvoerder van Kloetinge F5.

Een mooi slot!

Dick bunt
toernooi
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door Adri de Bruine

SponSor	vAn	de	mAAnd

In deze rubriek halen we elke keer een sponsor van onze vereni-
ging voor het voetlicht. Daarbij maken we kennis met het bedrijf 
en de persoon of de personen achter het bedrijf. Vaak levert 
dat verrassende ontdekkingen op. Voor het laatste nummer van 
dit seizoen reed ik naar Wolphaartsdijk waar aan de Papeweg 
74 Woninginrichting schuit en Zn gevestigd is. Daar had ik een 
gesprek met bram schuit, eigenaar van het bedrijf.

Fa. schuit en Zn.
woninginrichting

Het bedrijf is niet gevestigd aan 
een meubelboulevard hier in 
Wolphaartsdijk. Bram: “Dat zou 
ik niet willen ook. We hebben 
hier niet zo veel kijkers. De men-
sen, die naar ons toekomen zijn 
klanten, ze komen niet zo maar 
vrijblijvend langs.” Hij laat eerst 
het bedrijf zien; we beginnen 
met de winkel, waar de meubels 
zijn uitgestald. “Wat we hier in 
de winkel hebben staan is meer 
het klassieken genre. We heb-
ben niet genoeg ruimte om alle 
moderne woontrends hier uit te 

stallen, maar we kunnen ze uiter-
aard wel leveren.” Er is ook een 
grote collectie gordijnen, zowel 
glasgordijnen, overgordijnen en 
‘ín-betweens’. Verder zijn er aller-
lei soorten vloerbedekking, van 
het klassieke tapijt tot de uiterst 
moderne pvc-stroken in een gro-
te verscheidenheid aan kleuren. 
(Deze pvc-vloerbedekking ligt in 
het sponsorhome.) In een andere 
afdeling staat een collectie bed-
den, matrassen, dekbedden enz. 
Er is een werkplaats, waar Bram 
allerlei meubels stoffeert, een 

atelier waar zijn vrouw Mieneke 
de gordijnen naait en uiteraard 
een magazijn. 

Duiken
Bram wijst op een kast achterin 
het magazijn. “Daarin zitten de 
spullen voor mijn hobby, duiken.” 
Tijdens een vakantie op Tene-
rife maakte hij kennis met deze 
sport en was hij eigenlijk direct 
verkocht. “Het is een prachtige 
hobby. We duiken in het Veerse 
Meer of in de Oosterschelde bij 
het Goese Sas. We gaan niet zo 
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erg diep; op een diepte van tus-
sen de 5 en 10 meter zie je het 
meeste leven. Prachtig!” Mark, 
op Kloetinge niet onbekend, gaat 
ook wel eens mee; ook hij vindt 
het duiken erg leuk. Bram heeft 
jaren bij de vrijwillige brandweer 
gezeten, maar zat daar niet in de 
duikploeg. “In die tijd had ik deze 
hobby nog niet.”

Familiebedrijf
In 1935 begon de opa van Bram 
in een achterkamer met de ver-
koop van gordijnen en balatum 
(zeil) en aanverwante artikelen; 
dat was eigenlijk het begin van 
het bedrijf. Later namen de beide 
zoons, de vader en de oom van 
Bram de zaak over. Een jaar 
of tien geleden nam Bram de 
leiding op zich; zo ging de zaak 
over van vader op zoon. Op dit 
moment ziet het er niet naar uit, 
dat de zonen deze traditie gaan 
voortzetten; Jurgen is kok in het 
Lunchcafé onder het Stadhuis in 
Goes en Mark studeert Bedrijfs-
economie aan de Hogeschool 
Zeeland.
De zaak was eerst gevestigd 
aan de Burgemester Hackstraat, 
maar in 1968 werd de winkel 
verplaatst naar de huidige plaats 
aan de Papeweg waar sinds-
dien regelmatig een stuk werd 
aangebouwd. In 1990 kwam ook 
de werkplaats erbij, zodat nu het 
hele bedrijf in dit pand gevestigd 
is.

Avondstudie
Bram drijft de zaak samen met 
zijn vrouw Mieneke; zij neemt de 
winkel voor haar rekening. Bram 
gaat samen met de enige werk-
nemer, zijn zwager, op pad om 
woningen te stofferen, trappen te 
beplakken en zonweringen op te 
hangen; kortom alle werkzaam-
heden die te maken hebben met 
het aankleden van een woning. 
Hij heeft eerst de Middelbare De-
tailschool in Middelburg gevolgd 
en daarna volgde hij avondcur-

sussen bij de Stichting Vakoplei-
ding Meubileringsbedrijven. Deze 
cursussen werden niet direct 
naast de deur gegeven; hij moest 
3 jaar naar Tilburg en daarna 
nog 2 jaar naar Eindhoven. Op 
school wordt de theorie geleerd, 
de praktijkervaring wordt over-
dag opgedaan in een leerbedrijf. 
Tenslotte heeft Bram nog een 
jaar de cursus meubelstofferen 
gevolgd. Hij kent dan ook alle 
kneepjes van het vak.
Met medestudenten van de 
verschillende cursussen heeft 
hij nog wekelijks contact en zo 
nodig helpen ze elkaar ook.

Recreatie
De meeste klanten van Woning-
inrichting Schuit komen uiter-
aard uit Wolphaartsdijk, maar 
zeker niet allemaal. Bij het dorp 
liggen ook een aantal campings 
en ook de vaste gasten daar 
zijn vaak klant. Bram: “Er moet 
vaak het één en ander gebeuren 
aan caravans, zoals het leggen 
van nieuwe vloerbedekking, het 
vervangen van gordijnen, het op-
nieuw bekleden van banken enz. 
Dat geldt ook voor de boten in 
de jachthaven; ook daar moeten 
vaak kussens opnieuw worden 
overtrokken.” Deze klanten zijn 
vaak zo tevreden, dat ze ook in 
hun huis of op hun werk gebruik 
willen maken van de diensten 
van de Fa. Schuit. “We moeten 
regelmatig vloerbedekking leg-
gen in scholen in Rotterdam en 
omgeving. We hadden de cara-
van van een klant, een directeur 
van een basisschool uit Rotter-
dam opnieuw gestoffeerd en via 
die man werden we gevraagd om 
een offerte voor het werk in de 
school. Het gaat om een school 

van een grote stichting, die zo’n 
150 basisscholen in die regio 
beheert. We werken regelmatig 
voor die stichting. We hebben 
ook klanten in de rest van Zee-
land en ook daar buiten.” 
Vandaag is hij in Goes aan het 
werk geweest bij mijn maat van 
de schuurploeg. 

Passie
Het is wel duidelijk, dat Bram 
zijn werk met hart en ziel en met 
veel plezier doet en daardoor 
kijkt hij ook niet op een uurtje. 
“Op zaterdagmiddag kwam er 
iemand, die voor haar zieke man 
een nieuw seniorenbed wilde. We 
hadden het staan en op zater-
dagavond hebben we het ge-
bracht, zodat die man daar nog 
diezelfde nacht op kon slapen. 
En op een keer werden we vroeg 
op een zondagmorgen gebeld 
door iemand, wiens aquarium 
bij het schoonmaken klapte. Ze 
hadden wat wateroverlast, maar 
het was snel opgelost met onze 
tapijtreiniger (waterstofzuiger). 
Dat zijn belangrijke dingen voor 
de klanten; je moet er zijn wan-
neer ze je nodig hebben.” Dat 
waarderen ze. Mond-tot-mond 
reclame is nog altijd het beste.
Heel belangrijk is volgens Bram 
ook het nakomen van afspra-
ken. “Als we zeggen, dat we op 
maandagmorgen om 8 uur voor 
de deur staan, dan doen we dat 
ook. Als je niet kunt, bel je op 
tijd, anders zorgt dat alleen maar 
voor irritatie bij de klanten.”
Het eigen atelier voor het naaien 
van de gordijnen is ook erg pret-
tig. “Als er gordijnen worden be-
steld kunnen we die snel, netjes 
op maat gemaakt leveren, soms 
zelfs binnen een week.”

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)
Februari 2011 Pascal van den broeke (Groenflex)
maart 2011 Niek Zandee (Zuidweg-Zwartepoorte)
mai 2011 Lennart steketee (Venestra)
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Zaterdag
De winkel is op zaterdag open 
tot 16.00 uur. Mieneke is dan al 
naar Kloetinge en ook opa Schuit 
zit dan al op de tribune. Zij zijn 
zeker niet de enige toeschou-
wers uit Wolphaartsdijk; meestal 
is er nog een aantal. Bram: “Als 
het niet druk is, doe ik de winkel 
wel eens een kwartiertje eerder 
dicht, dan kan ik nog net de 
tweede helft meemaken.” Hij 
komt niet zo vaak in het sponsor-
home, maar hij gaat wel regelma-
tig naar de bedrijfspresentaties 
van de SVVK. Via Marco van de 
Linde is hij lid geworden van de 
sponsorclub en verschillende 
bedrijven kan hij tot zijn kanten 
rekenen. Ook aan het nieuwe 
kleedgebouw en de opknapbeurt 
van het sponsorhome heeft hij 
zijn steentje bijgedragen. Zowel 
in de sponsorruimte als in de 
commissiekamers boven in het 
nieuwe kleedgebouw heeft Bram 
de vloerbedekking gelegd even-
eens als een vorm van sponso-
ring. Ook de jaloezieën met het 
clublogo in de massageruimte 
naast de kleedkamer van het 
eerste elftal onder de tribune zijn 
geleverd door de Fa. Schuit.
Behalve de vv  Kloetinge spon-
sort de Fa. Schuit b.v. ook het 
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi en 
verenigingen in het dorp zoals de 
voetbalvereniging Wolfaartsdijk, 
de tafeltennisclub enz. “Vereni-
gingen houden het dorp leefbaar 
en dat is in ieders belang, ook 
het onze.”

Op weg naar huis denk ik: ‘Op 
de meubelboulevard kun je meer 
zien, maar aan de Papeweg vind 
je een bedrijf dat hart heeft voor 
de klanten!’ 

enkele zakelijke gegevens:
Fa. schuit en Zn.
Papeweg 74
4471 bH Wolphaartsdijk
tel. 0113-581367

25 juli 1e training 1e selectie op de Weidjes 

30 juli bruse boys – Kloetinge (14.30 uur) 

3 augustus Nieuwdorp – Kloetinge (19.30 uur)

5 – 7 aug. trainingskamp Dongen

6 augustus Wedstrijd (?) of toernooi

10 augustus RCs – Kloetinge (19.30 uur)

13 augustus Kloetinge 1 – Feyenoord A1 (16.00 uur)

16 augustus ssV ’65 – Kloetinge (19.30 uur)

20 augustus beker

evenementen
kalender
2011-2012

 
Verjaardagen F-
 en Minipupillen

Juli
7 Tom Dees
9 Jens Veldhuizen
13 Safouar Talab
21 Thijn Carels
23 Bas Uitterhoeve
30 Dook van den Berg
31 Wim Bosman

Augustus
1 Niels van de Vrede
2 Bjorn Oude Hesselink
4 Kevin Melis
5 Finn Rooze
11 Joost Bosman
11 Levi Logger

Augustus
13 Onno van Sluys
14 Jesper Simonse
14 Felipe Sinke
14 Julian Wagenaar
21 Julian Dijselinck
21 Sam de Nooijer
22 Nino van den Berg
30 Loïs van Diest

September
2 Lars Joosse
2 Jeroen Koppejan
5 Wout Meijer 
9 Ester Verhulst
10 Dylan Romijn
13 Senne van Dijk
15 Floris den Engelsman
15 Melissa Katsman
17 Jelle Pekaar
19 Olivier Boer
23  Stan de Kok
30 Sebastiaan de Bruijne
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In een vereniging wordt een bestuur gekozen 
door de Algemene Ledenvergadering. Dat be-
stuur moet voor de gehele organisatie van de 
club zorg dragen. Ieder bestuurslid heeft meest-
al een bepaalde taak. Zij zijn echter allemaal 
wel verantwoordelijk voor het totale beleid. 
Als het goed is wordt een bestuur gevoed door 
commissies en de Algemene Ledenvergade-
ring. In een beleidsplan zijn de doelstellingen, 
die men in de statuten en het 
huishoudelijk reglement kan 
vinden, verfijnd. Immers als 
men naast de recreatieve tak 
ook op een bepaald niveau 
wenst te spelen dan zal dat 
in de doelstelling ook aange-
geven moeten worden. Van-

daar dat in het bestuur van de VVK ook een lid 
belast is met technische zaken. Het is dan ook 
van belang dat genoemd bestuurslid overleg 
pleegt met de commissie technische zaken en 
de technische staf. behalve de trainers/coa-
ches hebben we binnen onze vereniging alleen 
maar vrijwilligers. Welnu met één van die vrij-
willigers behorend tot de technische commissie 
maken wij dit keer nader kennis.

KEES
 BASTIAANSE

Vrijwilliger van de maand

Wie is dit commissielid techni-
sche zaken?
Het is beslist geen vreemdeling 
want als we de naam Kees Bas-
tiaanse noemen dan weten een 
behoorlijk aantal van de oudere 
leden dat hij in vroegere jaren 
ook al het nodige voor onze VVK 
heeft gedaan. Wanneer we dan 
daaraan de naam Jozien Hol-
lestelle koppelen, met wie Kees 
al vele jaren is getrouwd, dan 
denken we terug aan de tijd dat 
bij Kloetinge het damesvoetbal 
in opkomst was. In één van die 
teams speelde toen ook Jozien. 

Of we nu al dan niet sceptisch te-
genover het damesvoetbal staan 
toen waren er al heel wat dames 
lid van onze vereniging. We 
denken daarbij meteen terug aan 
onze overleden vriend Wisse de 
Kok. Onder zijn leiding floreerde 
het damesvoetbal bij de VVK op 
een hoog niveau. Jozien en Kees, 
die beiden 56 jaar zijn en al 33 
jaar zijn getrouwd, weten daar 
ook nog het nodige van.

Het was en is een voetbal-
huwelijk
Ongeveer 40 jaar geleden was 

er een feestje omdat Guus Luyk, 
die in Kloetinge voetbalde, zijn 
verjaardag vierde. Er waren 
wat vrienden en vriendinnen, 
eveneens voetbalfans, uitge-
nodigd. Kees voetbalde toen 
bij de A-junioren van Goes. Je 
zou misschien denken dat het 
juist andersom zou zijn, Kees 
bij Kloetinge en Guus bij Goes. 
Nee, het was zoals het er staat. 
Op dit betrekkelijk bescheiden 
feestje was ook Jozien, die toen 
al werkte op het kantoor van de 
ZLM en ook lid was van de vv  
Kloetinge, eveneens aanwezig. 
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En zo is het dus begonnen en 
dat het nog lang mag voortdu-
ren!!! Ze zijn na hun trouwen in 
de Marijkestraat in Goes gaan 
wonen. Ondertussen wonen ze 
al 15 jaar in de Tulpstraat op 
hun eigen stekje. In deze goed 
verzorgde woning hebben ze 
samen veel ruimte. Verder heeft 
een goede lezer in dit geval maar 
een half woord nodig. In één van 
de voorgaande zinnen staat dat 
het ongeveer 40 jaar geleden is 
dat Jozien en Kees elkaar op een 
feestje ontmoetten en toen was 
Jozien al werkzaam bij de ZLM. 
Dit betekent dus dat er weer een 
feest(je) in het vooruitzicht is 
want zij is nog steeds in dienst 
bij ZLM-verzekeringen. Zo’n lange 
periode en dan van een dame, 
dat komt niet dikwijls voor.

Het Ajax-shirt van Danny blind
Ik ben niet iemand die gelijk alles 
zie wanneer ik ergens binnen 
kom. Eerst moet ik wat acclima-
tiseren. Helaas heb ik in dit geval 
kennelijk mijn ogen dicht gekne-
pen want als je de hal bij Jozien 
en Kees binnenkomt hangt er 
een prachtig ingelijst Ajax-shirt 
van Danny Blind met allemaal 
handtekeningen daarop van het 
toenmalige Ajax-elftal. Dit kreeg 
Jozien uit handen van Danny ter 
ere van haar 25 jarig dienstver-
band bij ZLM-verzekeringen. Het 
was een megafeest want dit viel 
net samen met een Olympisch 
jaar. Er waren ook brieven van 
o.a. Erica Terpstra , Ankie van 
Grunsven en nog vele andere 
bekenden. Dat het echtpaar 
Bastiaanse-Hollestelle Ajaxfan is 
valt niet moeilijk te raden. Hoe is 
dat zo gekomen? Wel, Kees heeft 
samen met Danny Blind destijds 
de opleiding TC II gevolgd te Ril-
land-Bath. Hij heeft dan ook met 
deze ‘grote Zeeuwse profvoetval-
ler’ een goede band opgebouwd. 
Hartstikke leuk toch als je zoiets 
kan zeggen. Nee, noch Kees, 
noch Jozien zullen er op bogen 

Overkant
Sommige mensen lijken een 
vooruitziende blik te hebben. 
Vorig jaar om deze tijd zei

Piet de Haze:
“Er komt een tijd, dat 
spelers van Kloetinge niet 
meer naar ‘de overkant’ 
gaan, maar dat ze 
juist van Hoek naar 
Kloetinge komen!”
Wel, hij heeft gelijk 
gekregen!

dat zij zelf zulke ‘grote voetbal-
sterren’ zijn geweest. Beiden zijn 
heel spraakzaam, vriendelijk en 
behulpzaam. Tenslotte komt Jo-
zien uit een voetbalfamilie want 
de naam Hollestelle leeft nog 
steeds voort bij de VVK. Immers 
Jozien haar vader, broers daarvan 
en neven hebben bij Kloetinge 
gevoetbald. Haar broer Cor is 
zelfs nog trainer van ons 1e elftal 
geweest. Kees Bastiaanse komt 
uit een gezin waar zaken werden 
gedaan. Zijn vader had een naai-
machinehandel in Goes.

De voetbalcarrière van Kees
Hoewel muziek luisteren in alle 
toonaarden zijn hobby is blijft 
voetbal toch een voorname 
factor in zijn bestaan. Hij is bij 
Goes in de jeugd begonnen maar 
na de kennismaking met Jozien 
maakte hij als echte Goesenaar 
toch de overstap naar Kloe-
tinge. Na de A-junioren heeft hij 
tot zijn 28ste in verschillende 
seniorenteams gespeeld. Helaas 
moest hij wegens twee hernia-
operaties een punt zetten achter 
zijn actieve voetbalcarrière. Maar 
het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan dus zette Kees na het 
behalen van achtereenvolgens de 
cursussen trainer/coach III en 
II zijn carrière in het voetballand 
in die richting voort. 

Natuurlijk kwam hij al spoedig bij 
Kloetinge in beeld en hij mocht 
dan ook het genoegen smaken 
de A-junioren onder zijn hoede 
te nemen, het elftal dat toen op 
landelijk niveau furore maakte. 

Degenen, die toen hierbij be-
trokken waren, spelers, leiding, 
bestuursleden en natuurlijk 
de trainer/coach spreken nog 
steeds over die gouden tijden 
van de jaren 1986 en 1987. Een 
trainer van een club is in principe 
altijd een passant en dus ook 
Kees. Na de A-jeugd van Kloetin-
ge is hij gedurende 3 jaar trainer 
geweest van Kapelle. Voorts 2 
jaar bij Colijnsplaatse Boys, 1 
jaar bij Bevelanders, Kloetinge 
II en tenslotte bij Nieuwdorp 
waarmee hij na het behalen van 
een periodetitel in 1998/99 pro-
moveerde naar de 3e klas. Kees 
is bovendien 14 jaar bestuurslid 
geweest van de VVON (vakbond 
amateurstrainers) waar hij belast 
was met de vacaturebank voor 
clubtrainers. Mede ook daardoor 
heeft hij een ruime kennis en 

ervaring op het gebied van het 
hele voetbalwereldje. On-

ze spreken nog
steeds over die gouden 

tijden van de jaren
1986 en 1987
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geveer 2½ jaar geleden is Rens 
Griep wegens drukke werkzaam-
heden als bestuurslid technische 
zaken bij Kloetinge gestopt. Jaap 
Honingh is voor hem in de plaats 
gekomen. Tevens vond enige 
uitbreiding en versteviging van 
deze commissie plaats en Kees 
werd hiervoor gevraagd. Hij heeft 
dan ook op een prettige wijze 
met Jaap voor het 1e en 2e elftal 
samen gewerkt. Thans is Kees in 
dezelfde functie overgegaan naar 
de junioren. Voor de A’s is het 
komende seizoen Jordan Lange-
veld uit Kruiningen aangesteld 
als trainer/coach. Kees ziet dit 
met belangstelling en vertrouwen 
tegemoet. Jordan komt over van 
de JVOZ, een serieus iemand, die 
zeker volgens Kees de puntjes op 
de i zal zetten.

maatschappelijke functies
Behalve sporten moet er ook 
nog gewerkt worden voor brood 
op de plank. Kees begon na de 
middelbare school op 17-jarige 
leeftijd op het kantoor van het 
toenmalige Ziekenfonds. Hij 
vond echter dat kantoorleven 
toch maar niks. Hij solliciteerde 
bij de douane te Rotterdam en 
met succes want hij was daar 4 
jaar in dienst. Ook vervulde hij 
zijn militaire dienstplicht bij de 
verbindingstroepen in Hilversum. 
Daarna werkte hij 12½ jaar bij 
Drukkerij Zeeland, jullie weten 
wel, de huisdrukker van onze 
club, Henk Schalkoort. Het gra-
fische bedrijf was dus totaal iets 
anders voor Kees, het beviel hem 
goed en daarom was bijscholing 
in Driebergen wel een noodzaak. 
Bij Drukkerij Herselman te Ka-
pelle duurde zijn dienstverband 

zo’n 18 jaar en inmiddels is hij 
3½ jaar werkzaam bij Drukkerij 
de Lange te Goes waar onze 
voormalige keeper van het 1e 
elftal, Peter Noordijke ook al heel 
wat jaren in dienst is. Dit bete-
kent dat op het werk ook nog wel 
eens een voetbalpraatje plaats 
vindt.

De toekomst van de vv Kloe-
tinge
Zeker nu Kees zich intensief als 
lid van de technisch commissie 
met de jeugd gaat bemoeien is 
de vraag gerechtvaardigd hoe 
hij over de toekomst van de VVK 
denkt. In de eerste plaats merkt 
hij op dat er nog heel wat te 
doen valt. Het ontbreekt veel te 
veel aan communicatie. Niet al-
leen bij de vrijwilligers maar ook 
bij de trainers/coaches. Tussen 
het 1e en 2e elftal is dit zeer 
belangrijk maar daarbij moet 
ook de trainer van de A’s betrok-
ken worden. Kees weet als geen 
ander dat het zeer gewenst is om 
binnen het kader de juiste pop-
petjes in te vullen, de vraag is 
alleen of ze te vinden zijn? Daar 
is immers een fijne neus voor 
nodig! Tegenwoordig moet je 
echt wel wat in je mars hebben 
om leiding te geven. De tijd van 
ouwe jongens krentenbrood is 
ook binnen een bedrijf zoals de 
VVK echter voorbij ook al blijven 
vriendschapsbanden van grote 
betekenis. Rekening houdend 
o.a. met deze factoren ziet Kees 
een goede toekomst voor de 
VVK. Er is voldoende potentieel 
bij de jeugd aanwezig en die 
moeten een goede begeleiding 
krijgen. Dat de financiën daarbij 
een rol spelen, daarvan is Kees 

zich bewust. Er behoeft ook niet 
direct gestreefd te worden naar 
een plaats in de topklasse want 
dan komt er nog heel wat anders 
bij kijken.

tenslotte
Tijdens het gesprek zat Kees 
wel eens op zijn stoel te schui-
ven wegens een pijnlijke arm/
schouder. Omdat hij niet mag 
werken duren de dagen wel eens 
lang en de nachten zijn ook niet 
optimaal. De ervaring leert dat 
zo iets een tijdje kan duren. Nu 
er een bezoek gebracht is aan 
de orthopedist, is besloten om 
over een week of drie een ope-
ratie te verrichten. Tussendoor 
zorgde Jozien voor een heerlijk 
kopje koffie. Normaal is voor een 
dergelijk gesprek ruim een uur 
nodig. Tot mijn schrik ontdekte 
ik dat we al ruim 2 uur aan het 
praten waren en 2 koppen koffie 
in onze kraag hadden. Maar ja, 
gezelligheid kent geen tijd. Een 
bedankje voor het gesprek en 
de goede ontvangst is dan ook 
zeker op zijn plaats. 

Leen Kraak

Verzekering
Het zou ons niet verbazen als onze voorzitter volgend jaar zijn 
ziektekostenverzekering zou afsluiten bij CZ. Tijdens het CZ-toernooi 
was hij (bijna) altijd aanwezig.
Goed voor een flinke korting op de premie?

Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

sept 20111 0
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een beetje nat, maar zeker geslaagd!
De boeren hadden er met smart op gewacht en ook Jan van de Plasse was best blij met de ruim 10 
mm regen die op vrijdagavond 10 juni viel. en, eerlijk is eerlijk, ook de organisatoren van het 3e 
ING-sVVK bedrijventoernooi waren niet ontevreden. Natuurlijk hadden ze liever mooi weer gehad; 
de regen zorgde ervoor, dat er heel wat minder ‘supporters’ waren. maar in de vroege middaguren 
hadden ze vaak gekeken naar de voorspellingen op buienradar. Daarop waren voor de avond flink 
wat rode vlekken te zien en ook in de weerberichten werden stevige buien, gepaard gaande met 
onweer aangekondigd. Ze waren het er allemaal over eens; bij onweer zou het toernooi direct stil-
gelegd worden. er zou geen enkel risico worden genomen. maar zover kwam het niet! Het bleef bij 
regen en hoewel dat niet direct prettig was, kon het toernooi gewoon worden gespeeld.

Op tijd
Opmerkelijk was, dat ondanks de 
Pinksterdrukte op de wegen, alle 
30 deelnemende teams op tijd 
aanwezig waren. We begonnen 
dan ook een half uur later dan 
vorig jaar. Eveneens opmerke-
lijk was, dat er ruim voldoende 
scheidsrechters waren. Dat is 
iets waar men bij de KNVB alleen 
maar van kan dromen.
Hoofdsponsor ING zorgde voor 
flesjes water, wedstrijdballen, 
shirtjes voor de mensen achter 

de bar en een extra tribune bij 
het 1e veld in de vorm van een 
open dubbeldekker bus; volgens 
het opschrift ‘de enige bus, die 
van de spits houdt’.
Waar we vorig jaar zwaar moes-
ten improviseren met de kleed-
ruimtes konden de ploegen nu 
ontvangen worden in het nieuwe 
kleedgebouw; in elk kleedlokaal 
3 teams en dat kon goed als 
iedereen wat inschikte. Ook het 
secretariaat zat veel beter. Vorig 
jaar in een bouwkeet zonder 

licht, nu boven in de commissie-
kamer met een riant uitzicht over 

SVVK-ING
Bedrijventoernooi

De winnaars

Laat ze maar komen
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de velden. Van daaruit werd het 
toernooi strak geleid en alles liep 
op tijd. 

Finale
Alleen de wedstrijden in de 
finalepoule begonnen wat later; 
de tijd tussen de laatste poule-
wedstrijden en de finaleronde 
was te kort voor de mensen op 
het secretariaat. Met een paar 
minuten vertraging konden de 
wedstrijden om de 1e t/m de 8e 
plaats beginnen. Voor de andere 
22 teams zat het toernooi er op 
en zij konden zich gaan voorbe-
reiden op de lange derde helft. 
Het vertoonde spel was van een 
behoorlijk hoog niveau; dat was 
ook niet verwonderlijk als je zag 
wie er door de verschillende 
bedrijven waren ingehuurd. Na 
afloop van het toernooi leek 
het in de kantine soms wel een 
reünie.

Al bij het begin van de echte 
finalewedstrijd werd duidelijk, 
dat Intersport Erik winnaar zou 
worden; het ging er alleen nog 
om of het 1e of het 2e team het 
sterkst was. Ze bleken even sterk 
en er moesten strafschoppen 
aan te pas komen om de winnaar 
aan te wijzen.

Na afloop reikte Jan-Kees de 
Bruine namens de SVVK de prij-
zen uit en werden de organisa-
toren Stephanie van Weele, Jack 
van Wel en Antoine van Goethem 
evenals alle vrijwilligers bedankt 
voor hun inzet. John Heijnsdijk, 
directeur van ING Business 
Banking Zeeland had nog een ca-
deau bij zich voor de vereniging. 
Hij overhandigde voorzitter Rinus 
Dieleman een grote tas met trai-
ningsmateriaal voor de jeugd. 
Er was ook weer een cheque 
voor de Stichting Jayden. 
Daarna was de geluidsinstallatie 
voor vader en zoon Sturm.

Het was, ondanks de regen, weer 
een geslaagd toernooi.

De eindstand:
1. Intersport erik 1
2. Intersport erik 2
3. Autoschade Cor Lagendijk
4. eeterij-spelerij De Vierlinden
5. baker tilly berks
6. PWC.
7. De bruine Hypotheken en
 Pensioenen
8. Zuid West Lease

De sportiviteitsprijs werd met 
een 9.0 gemiddeld gewonnen 
door Schildersbedrijf Meesters 
de Koeijer.
 

Hoofdsponsor van het toernooi ING arriveerde per bus.

Spelmoment wedstrijd PriceWaterhouseCoopers tegen ZSB constructie .

Het toernooi werd passend afgesloten.
Foto’s: Arie van Bochove
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Winnaars Loterij 2011 bekend bij seizoensafsluiting
De meeste prijswinnaars zijn bekend en hebben hun prijs al ontvangen. We missen nog de adres-
gegevens van 1 winnaar en die kunnen we dus ook geen bericht sturen. Het betreft lot 9531. Op 
dit lotnummer is de 24e prijs gevallen. 

Meestal nemen we van tevoren 
contact op met de winnaars van 
de hoofdprijs; het is wel leuk als 
zij bij de bekendmaking van de 
winnende loten aanwezig zijn. 
In dit geval hebben we dat ook 
heel voorzichtig gedaan; gewoon 
gevraagd of ze ook aanwezig 
zouden zijn bij de barbecue. Toen 
we dat eenmaal zeker wisten, 
hoefden we verder niets te zeg-
gen. Het was voor hen dan ook 
een verrassing, toen de familie 
Van Goethem door Piet de Haze 
naar voren geroepen werd om 
de hoofdprijs, een reischeque ter 
waarde van 1000 euro in ont-
vangst te nemen. Niet alle loten 
uit de drie boekjes die ze hadden 
ontvangen, waren verkocht en 
Antoine en Jeannet hadden de 
overgebleven loten zelf gekocht 
en het winnende lot bleek op 
naam van Jeannet te staan. Een 
luid en hartelijk applaus was 
haar deel.

Vereniging
Voor de tweede achtereenvolgen-
de keer is de hoofdprijs binnen 
de vereniging gevallen. Niet al-
leen de hoofdprijs, maar ook veel 
andere prijzen bleven binnen de 
vereniging. Wie zijn/haar loten 
niet had verkocht had gewoon 25 
keer kans op een prijs.Zo werden 
14 van de 25 prijzen gewonnen 
door leden.
Inmiddels hebben we op de web-
site kunnen zien hoe de door de 
Fa. Jeremiasse gesponsorde fiets 
werd overhandigd aan de geluk-
kige winnaar van de 2e prijs. Ook 
de andere prijzen, hoofdzakelijk 
tegoedbonnen van een aantal 
van onze sponsoren zijn inmid-
dels afgehaald of thuis bezorgd. 
Of ze al zijn besteed weten we 
uiteraard niet.

Goed systeem
Inmiddels kunnen we conclu-
deren, dat het vooraf betalen 
van de loten veel minder tijd en 
moeite kost van de (jeugd)leiders 
en de organisatoren van de 
loterijcommissie. En dat is mooi 
meegenomen. In het verleden 
raakten regelmatig boekjes loten 
en geld kwijt. Daarover hoefden 
de leiders zich nu geen zorgen 
te maken. Het enige wat van hen 
gevraagd werd, was het boekje 
uit te reiken. Bij de trekking 
doen alle verkochte loten mee, 
dus ook de loten, die de leden 
zelf hebben gehouden. Alleen de 
niet-verkochte loten doen niet 
mee; daarvoor hebben we een 
aantal reservenummers getrok-

ken.
Feest
Het uitreiken van de hoofdprijs 
was een hoogtepunt op de Afslui-
tingsdag. ’s Morgens was er het 
kind – ouder voetbal, waarbij de 
ouders samen met hun kinderen 
tegen andere teams speelden. 
Het was erg gezellig.
’s Avonds was er de traditionele 
barbecue. Mede door steun van 
de SVVK was ook dit een suc-
ces. Er was al lang uitgekeken 
naar regen, maar eigenlijk kwam 
die op het verkeerde tijdstip, net 
toen de barbecue’s aangestoken 
zouden worden. Gelukkig waren 
er genoeg plaatsen in de kantine 
en in de twee tenten, zodat ie-
dereen droog kon zitten of staan. 

Na de barbecue konden 
degenen, die dat wilden 
op een groot scherm 
de finale van de Cham-
pions League bekijken 
en er was muziek van 
de vaste DJ’s, vader en 
zoon Sturm.
Kortom, een geslaagd 
feest.

De complete trekkings-
lijst is te zien op de 
website.

De komende weken zult u Antoine niet op het veld aantreffen

Jaco v.d. Schee werd wederom Man of the Year.
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Wie wil er trouwen
met een aantrekkelijke 
Amerikaan? Deze auto is te huur voor

speciale gelegenheden zoals 
bruiloft, jubileum of reclame-
stunt.
Leden van vv Kloetinge
krijgen korting en bovendien 
gaat er dan ook nog eens
€ 20,- naar de clubkas.

 

 Inlichtingen: Henk Steenbakker, tel. 214403 of 06-51577680
  e-mail: h.steenbakker2@kpnplanet.nl
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DE COLUMN
VAN KEES

mei
mijn eerste optreden in mei was op een naburig eiland. De thuis-
club was nog eerste klasser maar was inmiddels wel gedegra-
deerd. Het was dus, voorlopig althans, hun laatste thuiswedstrijd 
in de eerste klasse. Voor de bezoekers uit Gelderland stond er nog 
na-competitie op het spel. een paar weken geleden had ik van een 
andere vereniging gehoord dat de ontvangst en dergelijke niet 
goed meer zou zijn dus ik was benieuwd. toen ik aankwam was de 
bestuurskamer inderdaad leeg en bleef leeg. mijn humeur zakte 
natuurlijk met de minuut maar toen zag een bekende mij zitten 
en vroeg me waarom ik daar zo alleen zat. Ik zei dat ik het toch 
wel fijn zou vinden als er iemand van het bestuur op zou komen 
dagen. Lachend zei hij dat het dan misschien handig zou zijn als ik 
naar de bestuurskamer ging. Wat bleek, men had een nieuwe bestuurskamer op een andere plek. 
Zat ik daar toch zwaar voor schut! toen ik inderdaad naar deze ruimte ging, zat men daar al op mij 
te wachten. Wat volgde was een prima ontvangst met zelfs een programmaboekje. Op weg naar 
mijn kleedkamer kwam ik nog allerlei bekenden tegen dus dat schoot niet op. 

Woestijn
Door de aanhoudende droogte 
leek het veld meer op een woes-
tijn en van goed voetbal kon dan 
ook geen sprake zijn. Door in 
het begin van de wedstrijd even 
duidelijk aan te geven wat ik wel 
en niet leuk vond werd het een 
lekkere wedstrijd om te fluiten. 
De thuisclub kon het tot aan de 
rust goed bijbenen. Ze hadden 
twee keer gescoord en de gasten 
drie keer dus het was nog steeds 
een echte wedstrijd. Na de rust 
scoorden de bezoekers weer drie 
keer maar de thuisclub kon daar 
niets meer tegenover stellen dus 
werd het toch een forse neder-
laag. Maar gelukkig bleef het een 
leuke wedstrijd. De thuisclub 
bleef ook gewoon sportief en dat 
is wel prettig. Na afloop was het 
weer prima voor elkaar inclusief 
de bekende snackjes dus ik had 
niets te klagen. 

Vervelend
De week daarna was de laatste 
competitieronde en geloof het 
of niet: ik was vrij! Maar geluk-
kig kwam er op dinsdag nog een 

na-aanstelling in de mailbox. 
Ik mocht weer naar het district 
West. De thuisclub speelde in 
een stad die bekend is om zijn 
jenever. De bezoekers kwamen 
uit een naburig dorp en konden 
nog een periodetitel pakken dus 
er stond ook nog wat op het 
spel. De ontvangst was harte-
lijk. De thuisclub gaf aan dat er 
voor hun toch niets meer op het 
spel stond en dat ze hoopten er 
nog een leuke wedstrijd van te 
maken. Daar dachten de spe-
lers echter anders over. Toen ik 
na vier minuten een strafschop 
voor de bezoekers gaf kon ik 
geen goed meer doen. Wat 
een vervelend stelletje voetbal-
lers was dat zeg. Bij de penalty 
voerde de keeper eerst ook nog 
een heel toneelstuk op. Net toen 
ik hem geel wilde geven stopte 
hij. Aanvankelijk roerden ook de 
bezoekers hun mond goed maar 
die waren dat gelukkig snel beu; 
ze hadden in de gaten dat ze zo 
alleen maar uit hun spel werden 
gehaald door de thuisclub. Die 
gingen vrolijk door met verve-
lend doen. Zelfs toen ze gelijk 

kwamen veranderde hun gedrag 
niet. Ik was het op een gegeven 
moment echt heel erg zat. Toen 
de aanvoerder voor de zoveelste 
keer zijn ongenoegen meende 
te moeten spuien heb ik de gele 
kaart maar voor de dag getoverd. 
Dat hielp wel iets maar toen ze 
weer op achterstand kwamen 
begon het commentaar weer. 
In de rust maar eens even een 
goed gesprek met de aanvoerder 
gevoerd en zowaar dat hielp in 
de tweede helft wel. Gelukkig 
scoorden de bezoekers nog twee 
keer dus kreeg de thuisclub zijn 
verdiende loon. Ik moest nog een 
gele kaart voor commentaar ge-
ven maar daar bleef het bij. Deze 
heer was overigens de zoon van 
een ex-profvoetballer waarvan de 
achternaam een grote rol speelt 
in het sprookje van roodkapje. 
Ik moet eerlijk zeggen; de appel 
valt niet ver van de boom. Tot 
mijn stomme verbazing vonden 
ze na afloop dat ik prima had 
gefloten. De bezoekers werden 
overigens geen periodekampi-
oen omdat een andere club ook 
gewonnen had. Dus geen feest. 
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Jammer dat zo’n vervelende wed-
strijd je seizoen af moet sluiten. 

toetje
Ik hoopte natuurlijk dat er nog 
wat moois in de na-competitie 
zou komen. En dat moois kwam 
maandag al. Ik mocht een 
wedstrijd fl uiten om promotie 
naar de tweede klas. De thuis-
club speelde niet heel erg ver 
van mijn woning af en zij namen 
het op tegen een ploeg uit het 
Brabantse. Natuurlijk was deze 
wedstrijd met twee neutrale as-
sistenten en dat is altijd heerlijk 
fl uiten. Omdat de eerste assis-
tent bij mij in de buurt woonde 
heb ik die op de heenweg 
opgehaald en de tweede assis-
tent was keurig op tijd zodat we 
als team het sportpark konden 
betreden. Daar waren we er nog 
net getuige van dat de plaatse-
lijke kaartjesverkoper werd plat-
gewalst door een bus supporters 
van de bezoekers. Ik heb begre-
pen dat het gederfde entree geld 
later ruimschoots gecompen-
seerd is door de bierconsumptie 
en ook de kaartjesverkoper is 
er zonder kleerscheuren vanaf 
gekomen. De ontvangst was 
prima en daarna kon ons ritueel 
van omkleden en warmlopen 
beginnen. De entourage was ook 
geweldig. Een kleine vierhonderd 
man publiek en een prima sfeer 
geven je als trio toch een kik. De 
thuisclub startte voortvarend. 
Ik had overigens al vrij snel een 
moment waardoor zo’n wedstrijd 
heerlijk gaat lopen. Een aanvaller 
van de thuisclub wilde naar het 
doel snellen maar werd net over 
de middenlijn langdurig aan zijn 
shirt getrokken. Ik liet aanvan-
kelijk doorspelen omdat hij in 
balbezit leek te blijven maar toen 
hij dat niet deed fl oot ik af en gaf 
de overtreder alsnog geel en een 
vrije trap tegen. Uit die vrije trap 
scoorden ze nog ook dus was dat 
een heerlijk moment. Even later 
trok ik ook geel voor de thuisclub 

en had ik dus twee gele kaarten 
binnen het kwartier. Dan neem 
je een risico maar het pakte heel 
goed uit. Even later verdubbelde 
de thuisclub de voorsprong en 
leken ze op rozen te zitten. Daar 
dachten de bezoekers echter 
anders over en ze maakten nog 
voor de rust gelijk. De samen-
werking met mijn twee assisten-
ten verliep perfect. In de tweede 
helft namen de bezoekers zelfs 
een voorsprong maar nu maakte 
de thuisclub weer gelijk. Even 
werd het wat scherper en moest 
ik weer twee keer geel geven 
maar ook deze keer pakte dat 
goed uit. Ongeveer tien minuten 
voor tijd kwam de thuisclub op 
voorsprong en leek de wedstrijd 
echt beslist maar in de laatste 
minuut maakten de bezoekers 
weer gelijk. Acht doelpunten 
eerlijk verdeeld; waar maak je 
dat nog mee. Na afl oop kregen 
we als arbitraal trio van alle spe-
lers een hand en dat geeft een 
goed gevoel! Kortom een heerlijk 
toetje dat naar meer smaakte. 

einde?
De maandag erop zag ik dat 
mijn mailbox wederom gevuld 
was en tot mijn vreugde mocht 
ik weer fl uiten. De blijdschap 
sloeg echter snel om toen ik zag 
om welke wedstrijd het ging. De 
eerste wedstrijd was met liefst 
vijf doelpunten verschil door de 
thuisclub gewonnen dus deed 
de return er eigenlijk niet meer 
toe. Overigens heeft Groningen 
inmiddels bewezen dat dergelijke 
gedachten onzin zijn. In de loop 
van de week ging ik er toch wel 
weer zin in krijgen en dacht ik bij 
mezelf: ‘Kom op maakt er nog 
een mooi slot van.’ De thuis-
club bivakkeert in het oostelijk 
gedeelte van onze schone pro-
vincie en de bezoekers komen 
uit het westelijke gedeelte. De 
ontvangst was in ieder geval 
aller hartelijkst en we begon-
nen met een goed gevoel aan de 
wedstrijd. Het liep heerlijk en de 
thuisclub ging toch op zoek naar 
de noodzakelijke vijf treffers. Het 
lukte hen absoluut niet maar het 

Rode en gele kaarten
Tijdens de ledenvergadering is het volgende voorstel gedaan:
De boetes voor alle gele en rode kaarten dienen door het betref-
fende lid te worden voldaan.
De aanwezige leden hebben ingestemd met dit voorstel.

HEU... ALS HET
POKÉMONKAARTEN
 ZIJN, WIL IK ZE

WEL !!
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werd toch een echte wedstrijd. 
Ze bleven het proberen. Ook mijn 
beide assistenten functioneerden 
goed. Kort voor tijd viel er dan 
toch nog een doelpunt maar dat 
was voor de bezoekers. Gelukkig 
maar één gele kaart nodig gehad 
en op een heel slecht veld toch 
nog een leuke middag gehad. 

einde!
Voor mijn gevoel was het seizoen 
met deze wedstrijd ten einde 
maar tot mijn ontembare vreug-
de rolde er op maandag nog een 
aanstelling in de mailbox. Welis-
waar viel deze wedstrijd in juni 
maar ik neem hem toch maar 
even mee in de laatste column 
van het seizoen. Ik mocht naar 
het Dordtse om de finalewed-
strijd te fluiten voor promotie 
naar de 2e klasse. De thuisploeg 
had de eerste wedstrijd ook al 
gewonnen met één doelpunt 
verschil dus hadden zij aan een 
gelijkspel voldoende. Het was 
erg warm die middag dus dat is 
een extra verzwarende factor. 
Tijdens de warming up bleek al 
wel dat het ook lekker druk ging 
worden. Het was natuurlijk ook 
nog erg spannend. Na nog even 
de afspraken met mijn assisten-
ten door te hebben genomen 
konden we de ploegen halen en 
gingen we naar het veld waar 
we werden onthaald met het 
gebruikelijke vuurwerk. Wat een 

prachtige sfeer. Al direct in het 
begin scoorde de thuisploeg en 
leek de spanning van de wed-
strijd af maar niets was minder 
waar. De bezoekers wilden zich 
niet zomaar naar de slachtbank 
laten leiden en gooiden er een 
schepje bovenop. Het werd ook 
harder en ik moest al drie keer 
naar de borstzak grijpen. Kort 
voor rust twijfelde ik zelfs even 
over rood maar hield het bij geel 
wat achteraf ook wel de juiste 
beslissing leek te zijn. De bezoe-
kers maakten voor rust nog gelijk 
en gingen na rust op zoek naar 
de voorsprong. Die kwam er ook 
toen een speler van de thuisclub 
de bal knullig verspeelde en ging 
liggen. Zowel mijn assistent als 
ik vonden het geen overtreding 
en direct uit de counter scoor-
den de bezoekers. Toen was ik 
natuurlijk bij de thuisclub toch 
even de gebeten hond maar dat 
was gelukkig snel over toen ze 
weer gelijk maakten en in de 
laatste tien minuten counterden 
ze naar nog twee doelpunten. 
Toch wilden de bezoekers niet 
opgeven en maakten ook zij weer 
een doelpunt. Zo bleef het span-
nend en ook stevig tot het eind. 
Nog twee gele kaarten in het 
tweede bedrijf waren er nodig 
om de boel in het gareel te hou-
den. Waarbij ik overigens bij die 
laatste kaart weer even aan rood 
dacht maar het niet heb gedaan. 

Na het laatste fluitsignaal barstte 
de vreugde bij de thuisclub 
natuurlijk los maar wat mij dan 
persoonlijk goed doet was het 
feit dat alle spelers en de trainer 
van de bezoekers het arbitrale 
trio kwamen bedanken. Kijk daar 
doe je het voor. Als team denk 
ik dan ook dat we terug konden 
kijken op een heerlijke finale. Al 
met al kan ik terug kijken op een 
leuk seizoen. Weinig vervelende 
wedstrijden gehad en liefst drie 
wedstrijden mogen fluiten in de 
na-competitie. Nu maar afwach-
ten wat het wordt met betrek-
king tot volgend seizoen. Ik ga er 
maar vanuit dat ik gewoon groep 
twee scheidsrechter blijf. Half 
juni weet ik meer. De grote ver-
andering voor volgend seizoen is 
dat ik mijn kunsten op zondag ga 
vertonen. Dat zal toch na vijftien 
jaar wel even wennen zijn. Maar 
je komt toch weer eens ergens 
anders. Voorlopig tien weken 
geen voetbal en dat is ook wel 
weer eens prettig. Vanaf augus-
tus ga ik de pen weer oppakken. 
Ik denk wel dat ik de rubriek een 
andere naam ga geven want een 
echte column is het niet. Rest 
mij nog om iedereen een prettige 
vakantie te wensen.
Tot na de zomerstop.   

Kees  
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F- en mini-pupillen
De F- en mini-pupillen hadden 
hun kamp in het weekend van 
18 juni op het vertrouwde plekje 
op de Stadscamping bij Sport-
punt Zeeland. In Goes. Dat was 
maar gelukkig ook, want regen, 
wind en zelfs  s‘nachts onweer 
dreigden dit kamp letterlijk in het 
water te laten vallen. Maar geluk-
kig waren de sporthallen vlak bij; 
het programma werd aangepast 
en de spelletjes, die op het oude 
rugbyveld langs de Ringbaan 
zouden worden gedaan, werden 
verplaatst naar één van de zalen. 
Nadat de mini-pupillen naar huis 
vertrokken waren, konden de F-
pupillen hun slaapzakken neer-
leggen in hal 1. Zo werd ook dit 
kamp, met dank aan Sportpunt 
Zeeland, toch weer een groot 

succes. Foto’s zijn te vinden op 
de website.

D-pupillen
In dat zelfde weekend zaten de 
D-pupillen in Renesse; hun pro-
gramma kon gewoon afgewerkt 
worden. We hebben verder niet 
veel informatie over dat kamp.

e-pupillen
De E-pupillen bleven het week-
end daarop wel heel dicht bij 
huis; zij zetten hun tenten neer 
op het veldje achter de tribune 
op het Wesselopark. De leiding  
had gezorgd voor een gezellig 
kamp.  Op de zaterdag regende 
het, maar het programma kon 
gewoon doorgaan op veld 2 en 

de nieuwe kunstgrasveldjes. Een 
deel van het programma werd op 
zondag afgewerkt op het strand.  
Ook dit zomerkamp was weer 
erg geslaagd.

Het C-kamp op De Witte 
Raaf te Arnemuiden.
Vrijdagavond om 18.30 uur was 
het verzamelen op het Wesselo-
park.
We vertrokken met 28 jongens 
en 6 begeleiders.
Henk en Humphrey reden met 
auto’s achteraan om de spullen 
en eventueel pechgevallen weg 
te brengen.
Jeroen Simonse was zo’n pech-
geval. Hij reed al in Goes met zijn 
fi ets tegen een paaltje. Pepijn 
keek achterom; hij wilde kijken 
wat er aan de hand was en kwam 
op de linkerweghelft terecht; 
daar reed bijna tegen een tegen-
ligger.
Het liep gelukkig goed af.
‘s-Avonds begonnen de mannen 
gelijk al met de laddercompe-
titie. De leiding begon aan de 
koffi e. Martijn had een koeken-
pan meegenomen en Zuurstok 
pannenkoekmix. Gezien de pan 
weet ik niet of de pannenkoek 
goed gelukt was.

De eerste nacht was net als 
anders; zo lang mogelijk wakker 
blijven natuurlijk.
Om 2 uur ’s nachts begon het 
te regenen en dat is pas  tegen 
de volgende avond gestopt. Wij 
hebben als leiding ’s morgens 
toen maar in onze eigen tent de 
broodjes gesmeerd. Wim nam de 
bestellingen op. Jolanda en Bas 
maakten de bestellingen klaar 

In de afgelopen weken werden de zomerkampen weer gehou-
den. en evenals de laatste weken vaak gebeurde, hielden de 
meesten het niet droog! Alleen bij de D-pupillen, op kamp in de 
kop van schouwen bleef het droog en dat was mooi meegeno-
men.

De Zomerkampen
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en Henk bracht als een echte 
pizzaboer de bestellingen naar 
de tent.
De jongens vonden het prachtig, 
want ze kregen ontbijt op bed.

Daarna met zijn allen op de fiets 
naar de kanovijver. De tempera-
tuur was 13 graden en toen de 
jongens in de kano stapten wa-
ren er al aan het klappertanden. 
Ze zijn ongeveer een uur wegge-
weest en toen ze terugkwamen 
klapperden hun tanden zo hard 
dat het glazuur er bijna afsprong.
Wim had een goed plan en zei 
dat ze onder de warme douche 

moesten gaan staan.
Na een paar minuten was het 
water nog niet warm. Wim wist 
ook waarom dat zo was. Dat 
kwam omdat de douche met zon-
newarmte werkte en aangezien 
het regende was er geen warm 
water. Toen maar snel droge kle-
ren aangetrokken en op de fiets 
weer terug naar de camping.

Daar aangekomen wel snel onder 
de warme douche en daarna 
heerlijke warme soep van Bas en 
Jo en een lekkere warme (knak)
worst van Henk. 

’s Middags waren de heren vrij 
en vanwege het slechte weer 
mochten we in de loods  gaan 
barbecuen. Het eten smaakte 
prima. Henk had zijn Nutswerk-
bus in de loods gezet en de 
deuren wagenwijd open en dan 
de radio vol op Slam fm.
Na het eten begon de ladder-
competitie weer en daarna nog 
touwtrekken. Dat werd ove-

rigens door de 
leiders gewonnen. 
Dat was niet zo 
moeilijk,want we 
bonden Jolanda 
aan haar voeten 
aan het touw en 
legden haar toen 
op haar buik.
We hadden zo-
doende 2 stevige 
ankers in het zand.

Na afloop gingen de heren naar 
hun tent. Sommigen vielen gelijk 
in slaap en anderen probeerden 
weer de hele nacht op te blijven. 
De leiding hield een oogje in het 
zeil. 
En wat denk je. De jongens 
mochten geen muziek meer aan. 
Plots kwam er muziek vanuit het 
badhuis, dachten we. We gingen 

er snel heen maar het bleek een 
houseparty te zijn aan het Veerse 
meer.

Op zondagmorgen was het beter 
weer, en hadden we een ontbijt-
buffet buiten. Sommigen vonden 
het brood niet zo lekker denk ik, 
want ze reden naar de winkel en 
kwamen met appelflappen terug.
Om 10.30 uur begon de 6 kamp. 
Enkele ouders kwamen ons daar-
bij helpen.
Het was een spannende strijd en 
we hadden 2 echte keepers aan 
onze zijde.
Nando Pijnenburg en Niels Zou-
tewelle, een nieuwe keeper in de 
eerste selectie.

Het middagmaal werd weer door 
Bas en Jolanda bereid en dankzij 
Wim hadden we heerlijke pasta 
saus.
Daarna begon de penaltybokaal 
en nog een quiz en zo naderde 
het einde. Henk en Humphrey 
reden alvast met wat spullen 
naar Kloetinge en de rest ging 
nog even zwemmen en daarna 
de tenten opruimen.
Om 16.30 uur reden we weer op 
de fiets naar Kloetinge waar het 
ontvangstcomité ons op stond te 
wachten.
Ik denk dat de meesten vroeg 
onder de wol lagen en de leiders 
denk ik ook.

Jongens, namens iedereen harte-
lijk dank voor een onvergetelijk 
kamp en ik wens jullie alvast een 
fijne vakantie.

Eine Steenbakker  
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April
Nieuwe leden:
Marouane Azzagari
Cas de Bilde
Ivar Boonman
Senne van Dijk
Julian Dijselinck
Luc Dorleijn
Salim El-Arbaoui
Damian Geldof
Jelle Pekaar
Ilvan Schrier

Afgemeld: 
Mirjam Dekkinga-Koetzier
Ming Yiem Man
Jan Slingerland

tot 25 juni
Nieuwe leden:
Kadar Abdullah
Rowan Amperse
Max Bochardt
Jerfy Booy
Kaylee de Bruin
Sven de Bruin
Thijn Carels
Marijn Corstanje
Tim Van Eijkeren
Eric van Eijkeren
Koen Elenbaas
Yari Eulink
Lars Francke
Jacco de Gast
Jussi Gerritse
Johan de Goederen
Olaf van der Heyde
Vincent Hollestelle
Jonathan Holtman
Nadal de Jonge
Jurriën Karelse
Sven Koeman
Michael Kunst
Sjors Lankhaar
Niels van der Linde
Jasper Lindenbergh
Flamur Maloku
Fabian de Marco
Ian Meijer
Mohammed Moutahhir

Josimar Pattinama
Julian Pronk
Iman de Punder
Laurent Roeland
John Schot
Mick Schraepler
Yannick Sohilait
Stefan Spruit
Rogier Veenstra
Sorenzo de Visser
Fleur Vroege
Olivier de Waal
Lennart van Wallenburg
Finley Watson
Mats Willemse

Nog niet alle overschrij-
vingen zijn op dit moment 
binnen.
 
Afgemeld
Rehuel Bax
Noä Besuyen
Christiaan Bos
Jordi Bot
Tim van Boven
Jelle Broere
Tom Coorens
Jordi Dekker
Robin van Dienst
Ralph van der Have
Len Hermsen
Joey Herrebout
Wouter van Heusden
Danique Houtepen
Ramon Iversen
Johnny Jacobs
Seth de Jong
Coen Jongstra
Sam Klap
Kees Kleppe
Koos Louwerse
Lucien Maat
Huilam Man 
Bas Meijaard
Robbert Merle
Arno Meuwese
Jesse Onderdijk
Jordi van Oosten
Roy van Overbeke

Robbert de Regt
Reggi Reijnhout
Koen de Ruiter
Arwin van der Sande
Carel Schrier
Mark Schuringa
Thom Slief
Louk Timmer
Jochem Timmer
Barry Traas
Lars Traas
Dennis Traas
Tim Vermeulen
Hannes Vernooy
Youp Wegdam

Overschrijving naar andere 
verenigingen:
Matthijs Almekinders
Ruben Besuyen
Stefan van Beveren
Ivo van den Broeke
Stijn Buysrogge
Emiel van Dalen
Marco Goedegebuure
Luuk Huige
Etienne Mallie
Ming Yiem Man
Jesse Mol
Lars Noya
Rudi Nuyten
Jordi Schipper
Eric Stevense
Roniel Uranie
Mike de Voogd
Robin Wagenaar

Ledenmutaties
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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 Erwin v.d. Woerdt 
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 06-29 20 05 85
 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 06-15 85 50 52
 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
E9 T Marco Koreman 06 20 57 16 90
 T Abdel Sea 06 47 04 44 01
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
Kees Gorsse

TrAINErS / LEIDErS EN ALgEmENE ACTIVITEITEN

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

Info


