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

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

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

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinatoren:
A, B en C junioren Arjan van Schaik Brahmslaan 3 4462 JR Goes 25 00 57
 avsld@zeelandnet.nl 
B1, B2, B3, C1, C2, C3 Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 janzandee@zeelandnet.nl
D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Wim Folmer Simon Vestdijklaan 34 4481 DM Kloetinge 23 24 08
 info@verzekershop.nl
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 06 28 26 43 01
 guidovandevelde73@gmail.com
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 06 14 28 48 56
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 57 37 41
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 06 41 87 28 73
 kleding@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11

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

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

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

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
www.bckloetinge.nl

Op de Korrel
is het officiele clubblad van
Voetbalvereniging Kloetinge
Seizoen 2013-2014
Oplage 875

Redactie
Adri de Bruine
Hannie Kloet
Leen Kraak
Ronald Krijger
Henk Schalkoort
Henk Steenbakker 
Wim Sturm
Jan Weeda

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

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

Inlevering kopij
Email: clubblad@kloetinge.nl
Uiterste inleverdatum staat vermeld in 
dit nummer.
Grote digitale bestanden kunnen aan-
geleverd worden via www.wetransfer.nl

Inlevering advertentiemateriaal
Drukkerij Zeeland
Voorstad 41, 4461 KL  Goes
info@drukkerijzeeland.com

Layout en opmaak
Henk Schalkoort
Productie
vv Kloetinge
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Van de redactie

Spanning
 
O jee; ik krijg een berichtje. Ik heb het voorwoord nog niet ingele-
verd. Maar dat is niet zo vreemd; het is echt een gekkenhuis geweest 
deze laatste weken. En wat voor gekkenhuis.

I N H O U D

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

aug.  20143 0

Wat denken jullie van ons vlag-
genschip. Ga je op zaterdag 
30 mei op je gemakje naar A2 
kijken. Er zitten een man of acht 
op het terras voor de kantine 
naar een mobieltje te kijken. Ik 
zeg tegen Antoine: “Heb je een 
nieuwe?” Maar dat is het niet. 
Het blijkt, dat Antoine bericht 
krijgt zodra er iets gebeurt bij 
het eerste.
Hij heeft al 2 berichtjes gehad; 
0-1 en 0-2 . Toen ben ik er maar 
bij gaan zitten en ik keek ook 
angstvallig naar dat mobieltje. 
Net als ik in de kantine ben 
om een rondje te geven, roept 
Annelies dat Kloetinge heeft 
gescoord. Ik ren naar buiten en 
ik ben net nog vlugger dan het 
mobieltje, want toen ik riep, dat 
ze gescoord hadden ging pas het 
mobieltje af.

Ik ga weer de kantine in en Annel 
ies roept: “2-2!” Weer als een 
speer naar buiten en weer ben ik 
sneller dan Antoine zijn mobiel.
De strafschoppenserie was 
helemaal geweldig. Dirk Velthof 
vertelde ons hoe deze verliep en 
de één juichte nog harder dan de 
ander.
Wat een geweldige middag met 
dat kleine groepje daar op het 
terras. Toen de bussen arriveer-
den barstte het feestgedruis los. 
Het werd een geweldig feest!

Een week later hadden we de 
afsluiting van het seizoen. Ook 
dit werd een leuk feest waar veel 
gelachen en gezongen werd.
Het weekend daarna ging ik 
naar het voetbalkamp van de D-
elftallen. Eerst keken we met z’n 
allen naar Nederland - Spanje. 
Mijn oren tuiten nog van al dat 
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gejuich van 100 kinderen in het 
zaaltje. De sfeer kon de rest van 
het kamp niet meer kapot. Elke 
dag, drie dagen lang ploeteren 
en zweten op het kamp en dan ie-
der avond naar voetballen kijken.
En ja, dan vergeet je wel eens 
wat.

Dit nummer is al weer de laatste 
Korrel van dit, of moet ik zeg-
gen, afgelopen seizoen. U leest 
vooral over de na-competitie van 
het eerste, maar er zijn natuur-
lijk meer bijzondere prestaties 
geleverd in de afgelopen weken. 
De redactie feliciteert dan ook 
alle kampioenen, bekerwinnaars 
en gepromoveerde teams. Ook 
over deze prestaties zouden we 

graag iets in dit nummer op-
nemen, maar dat moet dan wel 
worden aangeleverd. Verslagen 
zijn meestal op de website te 
lezen en daar horen ze ook, maar 
wat achtergrondinformatie kun-
nen we in dit blad plaatsen. We 
willen u als lezers dan ook uit-
nodigen om niet te aarzelen als 
u bepaalde zaken wilt melden. 
Geef ze door aan de redactie!

Gelukkig lijkt het er op, dat in 
het nieuwe seizoen de redac-
tie weer wordt uitgebreid. Dat 
is hard nodig ook; nu blijven 
bepaalde rubrieken liggen. Daar 
tegenover staat dan Gerben Pol-
derdijk de redactie gaat verlaten. 
Hij heeft andere vrijwilligersta-

ken op zich genomen. We willen 
hem vanaf deze plaats bedanken 
voor zijn inzet en zijn bijdragen, 
zoals de rubriek ‘Zo vader zo 
zoon’ en ‘Sterke verhalen’. 
In dit nummer mist u de rubriek 
‘De Sponsor van de maand’; de 
schrijver van deze rubriek is 
momenteel beperkt in zijn bewe-
gingen. 

Voetbalvrienden, allemaal een 
mooie en zonnige vakantie 
toegewenst en straks weer fit het 
nieuwe seizoen in.

Namens de redactie
Henk Steenbakker
 

Thuisfluiter?

In de wedstrijd tussen Zwitserland en Frankrijk 

floot scheidsrechter Björn Kuipers de wedstrijd 

af op het moment, dat Frankrijk met een veelbe-

lovende aanval bezig was. Benzema scoorde ook 

uit die aanval en dacht dat hij de stand op 6 -2 

voor Frankrijk had gebracht. Helaas voor hem, 

ging dat feestje niet door.

In de wedstrijd Halsteren E1 - Kloetinge E2, de kwartfinale voor de districtsbeker, floot de clubscheidsrechter bij 

een stand van 2-1 voor Halsteren af. Dat was op het moment dat de bal vanaf de voet van de Kloetinge-spits langs 

de kansloze Halsteren-keeper op weg was naar het doel en een seconde voordat de bal ook daadwerkelijk in het 

doel van Halsteren verdween. Hij floot niet af omdat het tijd was of omdat er een overtreding zou zijn begaan. Er 

lag namelijk al enige tijd een speler van Halsteren op het veld ongeveer ter hoogte van de middellijn. Deze speler 

kon na een aai over zijn hoofd weer gewoon verder spelen. De scheidsrechter kende het doelpunt niet toe omdat 

hij het spel had stil gelegd net voordat de bal in het doel verdween en hervatte het spel met een scheidsrechters-

bal op de plaats waar de geblesseerde speler gelegen had.

Geen gek idee; bij een gevaarlijke aanval van de tegenstander ga je op het veld liggen en de scheidsrechter fluit 

af! 

Een nieuwe regel of gewoon een thuisfluiter?

N.B. Halsteren E1 won deze wedstrijd met 2-1.  
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Van de voorzitter
Het was me nogal wat op 31 mei daar in Hoorn. Een volle supportersbus en nog een flink aantal supporters 
die op eigen gelegenheid gekomen waren. Het is de moeite waard nu nog even terug te kijken.

De dag ervoor hadden we een 
prima bedrijventoernooi gehad. 
Het weer werkte mee; het was 
erg gezellig en daardoor werd het 
laat. En de volgende dag moesten 
we op tijd naar Hoorn vertrekken. 
Die zaterdag zou de beslissing 
vallen: volgend seizoen wel of 
niet in de hoofdklas spelen.
Hoe zou het aflopen? We waren 
er niet gerust op. Dat bleek in 
eerste instantie wel terecht, want 
na 4 minuten stonden we al met 
1-0 achter en bij de rust was 
het zelfs al 2-0. Op dat moment 
stonden we met één been in de 
eerste klas.

Maar Kloetinge zou Kloetinge 
niet zijn als ze niet terug zouden 
komen in de wedstrijd. Na 90 
minuten was het gelijk, 2-2 en 
dat betekende strafschoppen. 
Eén speler van Zwaluwe benutte 
zijn strafschop niet en de spelers 
van Kloetinge scoorden ze alle 
vijf.  Dat betekende dus behoud 
in de hoofdklas. Er volgde een 
enorme ontlading bij de spelers, 
de staf en de supporters. Het was 
toch gelukt!  Na afloop van de 
wedstrijd was onze gang naar de 
bestuurskamer iets gemakkelij-
ker dan bij rust. Na aankomst in 

Kloetinge werd het behoud in de 
hoofdklas uitbundig gevierd in 
de kantine. Volgens mij zijn dit 
soort dagen niet echt goed voor 
je gezondheid.
Een week later op 7juni ben ik 
met B1 meegegaan naar Terheij-
den. Het was  daar snikheet maar 
het deerde de jongens van B1 
niet. Het uiteindelijke resultaat 
was goed; promotie voor B1. 
Gefeliciteerd!

’s Avonds hadden we de seizoens-
afsluiting met de barbecue. Het 
was daar druk en gezellig; een 
feestelijk slot van het seizoen. In-
middels hebben we de Algemene 
Ledenvergadering ook achter de 
rug. De belangstelling viel iets 
tegen maar de agenda was ook 

niet zo spectaculair.
Het seizoen 2013 – 2014 is dus 
afgesloten. Alles overziende heb-
ben we, sportief gezien, een goed 
seizoen gehad. Enkele teams zijn 
gedegradeerd en andere teams 
zijn gepromoveerd of hebben een 
beker gewonnen. Nu ligt het sei-
zoen 2014 - 2015 voor ons. Over 
de indeling en het speelschema 
van het 1e is op het moment dat 
ik dit schrijf nog niets bekend.

Ik hoop, dat we ook in het ko-
mende seizoen weer een beroep 
kunnen doen op onze vrijwil-
ligers. Het zal u bekend zijn dat 
we een groot tekort hebben aan 
vrijwilligers. Als u zich geroepen 
voelt om iets voor de vereniging 
te doen of als u mensen kent, 
die dat willen doen, geef dat dan 
door aan één van de bestuursle-
den.

Ook dit seizoen zal het bestuur 
weer een aantal problemen voor-
geschoteld krijgen. Ik hoop dat 
we die met z’n allen op kunnen 
lossen.
Op naar een, naar we hopen, 
mooi seizoen 2014 – 2015.
Met sportieve groeten,

Rinus Dieleman
(voorzitter)

Tom Blomaard haalt nog maar eens uit

Mooier kan het niet worden die middag
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Begeleiders jeugdkamp

Vrijwilligersbeleid
Beste ouder(s), verzorger(s), jongens en meisjes,

Een sportvereniging als voetbalvereniging Kloetinge staat of valt met de inzet van haar vrijwilligers.
Hieronder verstaan we iedereen die zich uit vrije wil, onbetaald en in georganiseerd verband inzet voor vv
Kloetinge, zoals vrijwilligers die de elftallen trainen of leiden, de kantine bemensen, bestuurlijke of coör-
dinerende
taken op zich nemen. Op dit moment zijn ruim 200 vrijwilligers actief bij vv Kloetinge.
Hoewel vv Kloetinge er elk jaar redelijk in slaagt alle uit te voeren werkzaamheden in te vullen met vrijwil-
ligers, ervaart de vereniging – zoals meer sportverenigingen – ook knelpunten.

Om een aantal op dit moment onvervulde vacatures
te benoemen:
- Hulp in de kantine en keuken
- Wedstrijdsecretariaat
- Veldverloting
- Redacteur website
- Grafisch en/of fotografisch
 medewerker website
- Onderhoudsploeg
 (maandag- en/of woensdagochtend)
- Bezorgen affiches
- Coördinator jeugd (hogere elftallen)
- Stewards
- Bemensing kassahokjes
- Leiders/coaches/trainers voor de jeugdelftallen

Webmaster

Kok bij aprés-ski party

Commissie jeugdtoernooi
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Stewards Medewerkers clubblad Wedstrijdspeaker

Scheidsrechter

Om genoemde problemen in de 
toekomst voor te zijn en/of het 
hoofd te bieden, is op dit mo-
ment een vrijwilligersbeleid in 
de maak. Met het ontwikkelen 
van beleid willen we structuur 
aanbrengen in de aanpak van het 
werven en behouden van vrijwil-
ligers en bovendien de betrokken-
heid bij vv Kloetinge vergroten. 
Aandacht is in deze in het sleutel-
woord.

Voetbalvereniging Kloetinge 
hanteert in het te ontwikkelen 
vrijwilligersbeleid een aantal uit-
gangspunten die aangeven wat de 
vereniging hierin belangrijk vindt.

1. vv Kloetinge kent haar vrijwil-
ligers
Waarom en hoe zijn mensen bij 
onze vereniging betrokken? Wat 
drijft hen om zich actief in te zet-
ten?

2. vv Kloetinge laat zien wat het 
te bieden heeft
Niemand gaat zich inzetten voor 
een vereniging die niet duidelijk 
kan maken wat ze voor elkaar wil 
krijgen en hoe ze dat wil doen. 
Verenigingen die dat goed doen, 
zijn aantrekkelijk voor potentiële 
leden en vrijwilligers. Waar is 
de vereniging goed en leuk in? 
Waarin onderscheidt onze vereni-
ging zich van andere voetbalver-
enigingen?

3. vv Kloetinge geeft haar vrijwil-
ligers aandacht
 Een paar voorbeelden:

- Aan het eind van het seizoen 
wordt er een vrijwilligersdag 
georganiseerd door de evene-
mentencommissie.

- Deze evenementencommissie 
organiseert ook diverse andere 
activiteiten –niet specifiek 
gericht op vrijwilligers maar 
vanzelfsprekend wel open voor 
hun deelname: feestavonden, 
mountainbiketocht, een veiling 
etc.

- Aan het eind van het jaar wordt 
een kerstattentie verspreid 
onder de vrijwilligers.

Op dit moment wordt overwogen 
om doelgroepgerichte avonden te 
organiseren, zoals specifiek voor 
jeugdleiders of scheidsrechters. 

4. vv Kloetinge probeert zich aan 
te passen aan nieuwe type vrijwil-
ligers
De samenleving verandert en 
daarmee ook de motivatie voor 
vrijwillige inzet. Ook vv Kloetinge 

zal zich daaraan moeten aanpas-
sen. Het type vrijwilliger dat veel 
aanpakt en zich voor langere tijd 
inzet voor vv Kloetinge omdat het 
‘juist’ is (plichtsbesef, het is mijn 
club), zal niet verdwijnen, maar 
wel afnemen.
Het type vrijwilliger dat best iets 
vrijwillig wil doen voor de ver-
eniging, maar afgebakend in tijd, 
plaats en projectmatig, zal toene-
men. Ook dit nieuwe type kan veel 
betekenen voor de vereniging. De 
uitdaging voor vv Kloetinge is om 
voor beide soorten vrijwilligers 
aantrekkelijk te zijn.

5. vv Kloetinge vindt vrijwilligers-
werk niet vrijblijvend
Vrijwilligerswerk bij vv Kloetinge 
is leuk - de vereniging probeert 
het hen goed naar de zin te maken 
en rekening met hun behoeftes te 
houden - maar het is niet vrijblij-
vend. Van belang is dat de ver-
eniging duidelijkheid verschaft in 
wat Stewards Medewerkers club-
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Kantineploeg

Hulp achter de bar

BARBECUE

Jeugdtrainer of leider

Organisatie
evenementen

Schoonmaakteam

Misschien wat voor u? Dan moet u beslist reageren!

Organisatie
evenementen

Schoonmaakteam

Jeugdtrainer of leider

Kantineploeg

blad Wedstrijdspeaker Scheids-
rechter Kantineploeg Hulp achter 
de bar BARBECUE Jeugdtrainer of 
leider Organisatie evenementen 
het vraagt van de vrijwilliger. 
Deze is ook zelf verantwoordelijk 
voor een juiste en integere uitvoe-
ring ervan. De vereniging hanteert 
daarbij normen en waarden en 
verwacht dat ook vrijwilligers zich 
hieraan houden.

6. Het na te streven ideaal
vv Kloetinge wil streven naar het
volgende ideaal:
“Lid zijn van vv Kloetinge bete-
kent niet of je iets wilt doen, maar 
wat je wilt doen voor de club.”
Meer dan het streven naar ‘ver-
plichting van vrijwilligerswerk’ 
streeft vv Kloetinge uiteindelijk 
naar een cultuur in de vereni-

ging waarbij vrijwillige inzet, in 
welke vorm of duur dan ook, een 
vanzelfsprekend gevolg is van het 
lidmaatschap. Iedereen heeft het 
druk, maar iets doen voor je ver-
eniging hoort daarbij. Zover zijn 
we nog niet. Voorlopig gaan we 
uit van de vrijwilligers die reeds 
binnen de vereniging actief zijn.

Over wat voor soort taken praten
we?
Een (niet volledige) opsomming: 
Kantinebemensing, redactie club-
blad, activiteiten voor de website, 
onderhoudsploeg complex, zitting 
nemen in de diverse commissies, 
jeugdleiders, schoonmaakploeg, 
scheidsrechters etc.
Echter: deze brief is met name 
een oproep aan die leden die nog 
niet als vrijwilliger actief zijn 

binnen de vereniging. Nogmaals: 
een verplichting is dit (nog) niet. 
Concrete vraag: graag via een e-
mail aan Hannie Kloet
(vrijwilligers@vvkloetinge.nl)
kenbaar maken voor welke 
activiteit(en) u/jij komend sei-
zoen inzetbaar bent.
Graag ook aangeven hoeveel tijd
er per week/seizoen beschikbaar
is.
Vanzelfsprekend ook naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres 
vermelden.

I.v.m. het komend seizoen graag
uiterlijk 10 augustus een reactie. 
Wij danken een ieder alvast voor
de medewerking!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van vv Kloetinge
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Gert Jan van den Berge van Fiets en Fitness XXL overhandigt Wynston Wleh
zijn nieuwe fiets

Binnen de club
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, werden tijdens de seizoensafsluiting de nummers van de winnende 
loten van de grote loterij bekend gemaakt. Het blijkt, dat veel leden hun loten niet verkopen, maar ze zelf 
houden. Het gevolg is, dat nu al voor het 5e achtereenvolgende jaar de hoofdprijs binnen de vereniging is 
gevallen.

Als de trekking is verricht 
gaan we meteen op zoek naar 
de winnaar van de hoofdprijs. 
We proberen hem of haar naar 
Kloetinge te lokken, zonder dat 
hij of zij weet, dat de hoofdprijs 
gewonnen is. Dit jaar hadden we 
een probleempje. We wisten, dat 
de prijs, bonnen van de Media 
Markt ter waarde van € 1000 
gewonnen was door R. Mulder, 
maar of dat nu Roy of Rick was, 
dat stond er niet bij. We hebben 
moeder Mulder gebeld; zij wist 
het wel. Op de laatste zaterdag 
van het seizoen werd dan ook 
R. Mulder gevraagd naar voren 
te komen. En het was Roy. Of 
hij ook de winnaar was? Hij had 
wel het winnende lot bij zich, 
maar hij wist niet hoe dat in zijn 
portemonnee was gekomen. Wij 
wisten het wel!

Ook de 2e prijs is binnen de ver-
eniging gevallen. Op bijgaande 
foto ziet u Wynston Wleh van A1, 
die de door Jeremiasse Fiets en 
Fitness XXL voor een groot deel 
gesponsorde fiets ontvangt uit 
handen van bedrijfsleider Gert 
Jan van den Berge. Een prachtige 
prijs, waarvoor de firma Jeremi-
asse hartelijk willen bedanken.

De 3e prijs, bonnen van Bakker 
Boer met een totale waarde van 
€ 250 is ook binnen de vereni-
ging gevallen, evenals de 4e 
prijs. Ook van de kleinere prijzen 
is het merendeel binnen de ver-
eniging gebleven.

We willen op deze plaats ieder-
een, die heeft meegewerkt aan 
het slagen van deze verloting 

bedanken! De vereniging kan het 
geld goed gebruiken.
Volgend jaar zal de eerste prijs 
wat kleiner zijn. De belasting-
dienst heeft namelijk de grotere 
prijzen belast met de kansspel-
belasting. Het geeft een naar 
gevoel als je als loterijcommissie 
je best doet wat geld voor de 
vereniging binnen te halen en je 
merkt later, dat een deel ervan 
naar de belasting gaat. Daarom 
denken we er aan om volgend 
jaar meer grotere prijzen be-
schikbaar te stellen, die wel 
onder het normbedrag van de 
belastingdienst blijven. Maar 
daarover hoort u volgend jaar 
meer.

Uitslag verloting 2014

Prijzen kunnen na afspraak (0113-

228388) worden afgehaald.

Prijs Nummer
1e 04339
2e  08187
3e  05530
4e  19416
5e  11965
6e  00739
7e  01362
8e  19428
9e  08762
10e  07407
11e  07331
12e  16841

13e  10939 
14e  18978
15e  09161
16e  05484
17e  14501
18e  02879
19e  09560
20e  09900
21e  13231
22e  13801
23e  05687
24e  13783
25e  06893
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Pupillenteam van de week

Zaterdag 10 mei in de laatste competietiewedstrijd van afgelopen seizoen trad Kloetinge aan tegen Deltasport.
E7 was het pupillenteam van de week en zagen hun favorieten met met 2-0 winnen.

E7 bestaat uit onderstaande spelertjes:
Tom, Kevin, Jens, Reijndert, Zoë, Tom, Joost, Raf, Salim en Justin.
Gemiddelde leeftijd is 10½ jaar. 
Leiders/trainers zijn Barrie Sonke en Ron Houtepen.

Vragen 
Waarom voetballen jullie bij Kloetinge?
Een leuke club.
Wat vinden jullie leuk aan de training?
De verschillende oefeningen en de partijtjes.
Denken jullie later het 1e  te halen?
Wij denken van niet, maar je weet het nooit.
Gaan jullie vaak naar het 1e kijken?
Regelmatig.
Op welke scholen zitten jullie?
Op de ZuidwestHoek, Prinses Beatrix, De Kring en 
De Wingerd.
Wat is jullie favoriete club?
Ajax, PSV, Feyenoord, Barcelona en Real Madrid.
Wie is jullie favoriete voetballer?
Messi en Ronaldo.
Wie is jullie favoriete speler bij Kloetinge?

Jason Tjien-Fooh, Jaco van der Schee en Ruben Hol-
lemans.
Op welke plaats staan jullie in de competitie?
Najaarscompetitie kampioen in de 4de klasse en nu 
2e in de derde klasse.
Wie is jullie zwaarste tegenstander in de competi-
tie?
SSV’65 E2.
Wat is het mooiste dat jullie bij Kloetingehebben 
meegemaakt?
Het kampioensschap in december 2013.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
3-0

Deltasport
S.V.

Vlaardingen

Pupillen

Kloetinge E7
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vv Kloetinge laat zich van de goede kant zien
Aan zaterdag 31 mei 2014 zal voor altijd met een glimlach worden teruggedacht. Onze A-selectie wist in 
Hoorn tegen Zwaluwen ’30 in een zinderende wedstrijd degradatie af te wenden. Maar er waren meer rede-
nen waarom het zo’n onvergetelijk dag was. 

De spelersbus vertrok die dag om 
9.30 uur richting Noord-Holland. 
In een grote groene rookwolk 
werd het Wessolopark verlaten 
waarbij diverse supporters langs 
de kant van de weg hun suppor-
terssjaals omhooghielden: ‘vv 
Kloetinge draag je in je hart!’
Een uur later vertrok de suppor-
tersbus naar Hoorn waarbij sfeer-
maker Joep Zoeteweij voor een 
opperbeste stemming zorgde.

Tegelijk met de spelersbus kwa-
men Quinten en Fia van de Linde 
op het sportcomplex van Zwalu-
wen ’30 aan. Zij hadden er een 
weekendje Noord Holland van 
gemaakt want ondanks de grote 
afstand wilden zij de belangrijk-
ste wedstrijd van het jaar niet 

missen, evenals andere vaste 
supporters.
De thuishaven van Zwaluwen 
’30 bleek een mooi complex te 

zijn omringd door hoge bomen. 
Alleen de reclameborden en –
doeken mochten wel een schoon-
maakbeurt hebben. Verder was 

De Kloetinge supporters laten horen en zien dat ze er zijn 

Top!
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het er nog verrassend rustig. Het 
thuispubliek bleek nog op een 
hand te tellen.

Direct na hun aankomst begon-
nen onze supporters spandoeken 
op te hangen. Dit bracht sfeer. 
Onder een wolk van groene rook 
betraden beide elftallen het 
veld. Het gaf iedereen die onze 
groen-witte club een warm hart 
toedraagt, een goed gevoel. Het 
verloop van de wedstrijd was 

sensationeel. Via een telefoon-
verbinding kon iedereen op het 
Wesselopark, via de luidspre-
kers, het verslag van het nemen 
van de strafschoppen horen. Ook 
het thuisfront leefde immers 
intensief mee met hetgeen zich 
in het verre Hoorn afspeelde. 

De ontlading na de laatste pe-
nalty was bij iedereen ongekend 
groot. Alles en iedereen, die voor 
vv Kloetinge waren, vielen elkaar 

juichend in de armen. De spelers 
werden door Wim Bouman en Jan 
Kees de Bruine in de bloemetjes 
gezet en een bestuurslid werd 
door Joep Zoeteweij voorzien van 
een nieuwe kleur haar, namelijk: 
groen! 

Het bestuur van Zwaluwen ’30 
complimenteerde ons met het 
voorbeeldige gedrag van onze Tom Blomaard heeft zojuist de laatste penalty benut. WE BLIJVEN HOOFDKLASSER!

De hoofdrolspelers betreden het veld van Zwaluwen’30

Groen wit zijn de clubkleuren...
en dat willen we weten ook
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Ledenmutaties
Aangemeld:
Floris van Gogh
Milan de Haze
Joey Romijn
Michel van der Veen
Lars Vermeulen

Vervallen:
Arsenio van Aerde

supporters waarna de lange reis 
naar huis werd aanvaard.
De stemming In de spelersbus en 
de supportersbus was vanzelf-
sprekend opperbest. Onder het 
genot van menig drankje werd 
gedanst en gezongen waarbij 1 
lied iedereen zal bijblijven: “Er 
is maar 1 Dies de Jonge, 1 Dies de 
Jonge! He washes the shirts, He 
pumps up the balls!”

De terugkeer op het Wesselopark 
was onvergetelijk. Het was hart-
verwarmend bij aankomst te wor-

den ontvangen door juichende 
supporters die de spelersbus 
nogmaals in groene rook hulden.
Door het bericht dat ook vv 
Kloetinge B1 die zaterdag zijn 
promotie/degradatie wedstrijd 
had gewonnen, werd de feest-
vreugde verder verhoogd. Wim 
Bouman en Jan Kees de Bruine 
lieten vervolgens een buffet 
van Chinees eten bezorgen. Het 
smaakte iedereen goed! Het 
feestvieren ging in de kantine 
nog lang door.

Zaterdag 31 mei 2014 was een 
dag waarop vv Kloetinge zich 
in alle opzichten van de goede 
kant liet zien. Op het voetbalveld 
werd gewonnen. Onze suppor-
ters gedroegen zich voorbeeldig. 
Onze vrijwilligers, in het bij-
zonder de mensen die deze dag 
werkzaam waren in de kantine, 
verzetten weer geheel belange-
loos bergen werk. Iedereen had 
het naar zijn zin en daar gaat het 
immers bij onze club om!

Dirk
Bloemen voor de winnaars

Er is maar 1 Dies de Jonge

Meubel- en rijtuigstoffeerderij 
C.J. Brouwer v.o.f.

Nieuwe Rijksweg 8 – ’s-Heer Hendrikskinderen – 0113-21 36 42

WiJ stofferen o.a.:

 • Klassiek en modern meubilair

 • Projectmeubilair voor
 kantoren en zorginstellingen

 • Autobekleding, motorzadels,
 caravan/bootkussens

Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder.
Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

✃
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(In)direct
In de eerder genoemde beker-
wedstrijd Halsteren E1 – Kloe-
tinge E2 floot de scheidsrechter 
voor een overtreding in het 
strafschopgebied van Kloetinge. 
Hij gaf aan, dat het een directe 
vrije trap was, die niet indirect 
genomen mocht worden. In mijn 
onkunde dacht ik, dat een di-
recte vrije trap in het strafschop-
gebied gewoon een strafschop 
was. 
Dus toch geen thuisfluiter.

Overigens denk ik, dat een 
directe vrije trap wel indirect 
genomen mag worden. Maar mis-
schien vergis ik mij. Ik ben dan 
ook geen scheidsrechter.

Mascotte

Heeft u ook altijd al willen weten wie er 
toch in dat heldhaftige leeuwenpak is 
gekropen?
Misschien was het de vreugde van de 
overwinning of anders de warmte van het 
pak, maar tijdens de beslissingswedstrijd 
in Hoorn toonde onze mascotte zijn ware 
gezicht. Stefan Peeters had er die 
middag weer heel wat voor over om onze 
groen-witte formatie te steunen.
Toen Kloetinge in de rust nog met 0-2 
achter stond sprak Stefan stoutmoedig 
‘als we nu nog winnen loop ik komend 
seizoen elke thuiswedstrijd in dit pak.’ 
Een uitspraak waar we hem graag aan wil-
len houden.

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j
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Een geluk bij een ongeluk. Alle goede mensen zijn nog niet dood. Toeval bestaat (niet). Dit zijn zo maar een 
paar uitdrukkingen. Jullie mogen zelf bepalen of één van deze gezegdes op dit artikeltje, ‘Vrijwilliger van 
de maand’, van toepassing is. Want wat was het geval op zaterdag 31 mei j.l. Geen moeilijk antwoord op 
deze vraag want toen werd de spannende wedstrijd met goede afloop in Hoorn gespeeld voor het behoud 
van het spelen in de hoofdklasse. Ondanks de kritiek die begrijpelijk was, heeft onze trainer-coach op 
het laatste toch nog het juiste concept gevonden. Hulde aan allen die zich gerealiseerd hebben dat een 
paar hoofdklassers, waaronder zeker Kloetinge, in onze provincie thuis horen. We hopen dan ook dat het 
komende seizoen beter zal verlopen want behalve met veel belangstelling wordt hier ook met een beetje 
schroom naar uit gekeken. Jammer genoeg moeten er een paar nieuwe spelers ingepast worden omdat 
enkele waardevolle spelers om welke reden dan ook naar elders zijn vertrokken. Maar goed, it ’s all in the 
game. Maar wat gebeurde, gelet op de gebezigde uitdrukkingen nu nog meer op die 31e mei.

Zaterdagmorgen
Een persoonlijke noot! Voordat 
ik op genoemde morgen samen 
met de voorzitter om 10.30 uur 
richting Hoorn zou vertrekken 
ging ik nog even samen met mijn 
vrouw een paar boodschappen 
doen in de stad (Goes). Zij achter 
het stuur van haar eigen auto, 
geen probleem. Enkele minuten 

parkeren op het pleintje bij de 
bakker, naast het grote parkeer-
rein Oostwal. Snel even lopen 
heen en terug door de Gasthuis-
straat terwijl mijn vrouw in haar 
auto bleef wachten. En toen 
gebeurde het! Snel terug naar 
huis; vergeet het maar. De auto 
wilde niet meer starten. Paniek, 
ik moest toch op tijd vertrekken 

naar Hoorn, naar de wedstrijd! 
Met lef de motorkap geopend en 
zonder enig verstand van tech-
niek stonden mijn vrouw en ik 
wat ‘suf’ te kijken. Wat nu? Een 
paar plaatsen van ons vandaan 
parkeerde een auto, het was nog 
niet druk. Man en vrouw zagen 
ons waarschijnlijk als ‘oudjes’ 
zonder verstand van zaken. 

Vrijwilliger van de maand

Barrie
Sonke
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Betrokkene kwam naar ons toe 
en vroeg naar het probleem. We 
kenden hem niet. “Moeilijkhe-
den, kan ik je helpen?” was zijn 
vraag. “Nou ja, heb jij verstand 
van een ‘auto’?” “Een beetje wel. 
Probeer de auto nog maar eens 
te starten. Die doet dus niets. 
De startmotor is wellicht vast 
gelopen of de accu is kapot.” Ja, 
deze conclusie had ik met mijn 
boerenverstand van auto’s ook 
al min of meer getrokken. “Heb 
je een startkabel? Nee? Dan kijk 
ik wel even in de kofferbak van 
mijn eigen auto.” Koffer waar 
nogal wat in zat leeg gemaakt 
maar geen startkabel. Niet 
getreurd, betrokkene zag nog 
een auto het parkeerterrein op 
komen. Hij er op af en jawel die 

bestuurder haalde een starkabel 
tevoorschijn. Alles aangesloten 
en hoera, de auto startte en ik 
kon toch nog op tijd naar Hoorn 
vertrekken.

Nu de moraal van bovenstaand 
verhaaltje
Oordeel nu zelf maar welk ge-
zegde van toepassing is. Onder-
tussen had ik ontdekt dat bij de 
voor ons onbekende helper een 
vaantje van vv Kloetinge in zijn 
auto hing. Vandaar voor het ver-
trek de vraag of hij iets met onze 
VVK te maken had. Ja, en dat was 
zo! Hij vertelde dat hij leider/
trainer was van E7. Wegens tijd-
gebrek werd hi erover verder niet 
gesproken. Wel was de conclusie 
dat we hier met een vrijwilliger 

te maken hadden. Dit nu was 
naderhand de aanleiding om na 
te gaan wie betrokkene toch wel 
is. Even bellen met Antoine van 
Goethem en dan kom je direct 
een heleboel te weten. Omdat 
hier inderdaad sprake is van een 
echte vrijwilliger was er tevens 
aanleiding hem te vragen, mede 
door de opgedane ervaring, aan 
deze rubriek mee te werken 
waartoe hij direct bereid was. Zo 
lopen er wellicht nog verschil-
lende kandidaten rond maar je 
moet ze maar net tegen het lijf 
lopen.

En wie kwam dus op mijn pad?
Eén van de trainers/leiders, dus 
van E7, Barrie Sonke, 42 jaar, 
wonend in de Goese wijk Aria, 
samen met zijn vriendin Peti 
de Coninck en 3 kinderen, Tom 
11 jaar, Laura 16 jaar en Mees 
17 jaar. Zij dragen als achter-
naam Cornelisse. Oorspronkelijk 
woonden ze in het Oostmolen-
park maar ze kochten ca. 1 jaar 
geleden een nieuwe woning in 
genoemde wijk. Tom en Mees wa-
ren reeds lid van de VVK en een 
paar jaar geleden werd daarom 
gevraagd of hij de taak van lei-
der/trainer op zich wilde nemen. 
De spontane Barrie was direct 
bereid om het nodige vrijwil-
ligerswerk voor de VVK te doen. 
Barrie komt oorspronkelijk van 
het dorp Waarde waar iedereen 
elkaar wel kent.

Heeft Barrie een verleden in de 
voetbalsport?
Jawel, in Waarde hebben ze 
immers ook al jaren een voetbal-
club. Helaas kon Barrie maar tot 
ongeveer zijn 20e jaar spelen. 
Blessureleed, scheuren van 
kruisbanden, maakte een einde 
aan zijn carrière. Dat wil echter 
niet zeggen dat hij deze sport 
vaarwel heeft gezegd. Leider/
trainer bij de jeugd terwijl hij Peti en de kinderen Tom, Mees en Laura
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thans, maar ook voorheen, regel-
matig naar de verrichtingen van 
ons 1e elftal komt kijken. Zelf 
heeft hij niet helemaal de band 
met het dorp Waarde verbroken. 
Hij gaat er nog regelmatig een 
potje tennissen en bovendien is 
hij bestuurslid van die club.

Ook actief in het bedrijfsleven?
Als je actief bent in de sport 
dan ben je meestal ook bedrij-
vig in het dagelijks leven. “Ja 
natuurlijk”, zegt Barrie, “ik heb 
gelukkig werk.” Hij is heftruck-
chauffeur bij Kloosterboer, een 
overslagbedrijf in de havens van 
Vlissingen. Hier komt dus de aap 
uit de mouw, dat wil zeggen, dat 
hij enigszins verstand heeft van 
motoren en auto’s. “Maar,” zegt 
Barrie, “dat was niet de drijfveer 
om je te helpen.” Hij staat op het 
standpunt dat je niet zo maar ie-
mand in de kou laat staan die om 
één of andere reden hulp nodig 
heeft. En dat 
laat nog wel 
eens wat te 
wensen over. 
Een voor-
beeld: wan-
neer je bij de VVK een tent moet 
plaatsen staan er meer te kijken 
dan te helpen. Het zijn altijd de-
zelfde die van aanpakken weten. 
Als Barrie ziet dat er hulp nodig 
is, op welk gebied dan ook, vindt 
hij het normaal dat je probeert 
een handje te helpen.

Hebben de kinderen plezier bij 
de VVK en zijn de schoolpresta-
ties naar tevredenheid?
“Geen problemen.” zegt Barrie. 
Tom speelt in E7 en deze groep, 
aangevuld met enkele anderen 
uit andere groepen, wordt straks 
D6. Mees die in B2 speelt wordt 
gezien zijn leeftijd volgend jaar 
A-junior. Tijdens het gesprek 
komt Mees in sporttenue de 
kamer binnen en vertrekt naar 

Kloetinge voor een training. Tom 
speelt in de achterhoede en Mees 
is meestal linkshalf. Ze hebben 
het prima naar hun zin bij de 
VVK. Zeker als je een keer, zoals 
Mees, kampioen wordt met B2. 
Die zaterdag gaan ze met B2 naar 
Poperingen in België deelnemen 
aan een toernooi. Tom kijkt al uit 
naar het komende E-kamp. Barrie 
gaat dan mee als eindverant-
woordelijke, samen met Patrick 
Bunt, Geugh Zijlma en Ricardo 
de Marco. Op school gaat met de 
kinderen alles naar wens. Tom 
zit nog op de basisschool van 
de Zuid Westhoek. Mees volgt 
de lessen op het Ostrea Lyceum 
en dan niet te vergeten Laura, 
die zit op Het Pontes Lyceum. 
Allemaal dus verschillend zonder 
al teveel problemen.

Het wonen in de nieuwe wijk Aria
Zoals vermeld wonen ze met 
z’n allen in een nieuw huis in 

de wijk Aria die 
nog in ontwikke-
ling is. Het ziet er 
allemaal goed uit. 
Zeker als je ook 
vanuit de kamer 

de achtertuin in kijkt. Je zou niet 
verwachten dat na slechts één 
jaar alles zo keurig in orde is. Er 
is o.a. met beplanting gezorgd 
voor wat privacy en bovendien 
staat er een mooie garage in 
de achtertuin die de nodige 
bescherming biedt. Een stukje 
gazon en een zitje met enkele 
bloemen geeft fleur aan het ge-
heel. De garage is niet vanaf de 
voorkant van het huis bereikbaar 
omdat 4 woningen aan elkaar 
zijn gebouwd. Via een pleintje 
aan de achterkant is derhalve de 
toegang tot die garage.

Heeft je vriendin Peti ook nog 
een baan en is zij enigszins 
sportief?
Ja, Peti werkt op part-time-basis 

als receptioniste in het verpleeg-
huis Ter Valcke. Uiteraard niet 
volledig want het gezin vereist 
ook de nodige aandacht. Zo af 
en toe snuffelt er een hondje aan 
mijn voeten en benen en ik zie 
bovendien nog een poes rondlo-
pen. Ja, deze lieve dieren horen 
er ook bij. Toch neemt Peti de 
gelegenheid ook nog te baat om 
wat te sporten bij een sport-
school. Ook tuinieren is haar op 
het lijf geschreven. Hier is dan 
ook sprake van een bezige bij!

Heb je ook nog een bepaalde 
mening over de VVK?
“Natuur wel. Het is een leuke 
grote club. Er zouden echter nog 
wel wat vrijwilligers bij moeten 
komen om alles in goede banen 
te leiden.” Barrie vindt het wel 
eens lastig om wat contacten 
te leggen. De vorming van wat 
onderlinge clubjes is niet vreemd 
en daar kom je dan niet zo 
gemakkelijk tussen. Een betere 
eenheid om wat zaken geza-
menlijk aan te pakken zou best 
aanbeveling verdienen.
Rest mij nog te vermelden dat ik 
een goed contact had met Barrie 
en dat op die bewuste zaterdag-
morgen na de hulpverlening door 
Barrie de afspraak is gemaakt 
dat we de punten uit Hoorn mee 
zouden brengen. Die afspraak 
is  gehonoreerd en dus nu straks 
op naar het nieuwe seizoen dat 
beter moet dan het afgelopen 
tijdvak 2013-2014. 

 Leen Kraak

wanneer je bij de VVK  een 
tent moet plaatsen staan er 
meer te kijken dan te helpen
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KNVB

De afgelopen periode is er redelijk veel nieuws te 
melden over deze organisatie.

Contributie
De vereniging draagt jaarlijks 
een bedrag af aan de KNVB 
via een contributie per lid. De 
hoogte is afhankelijk van de 
leeftijd (pupillen, junioren en se-
nioren). Door financiële tekorten 
wordt met ingang van komend 
seizoen een extra bijdrage 
gevraagd van twee euro per lid. 
Dit geldt voor alle leden. Voor 
Kloetinge betekent dit toch een 
extra kostenpost van € 1.500,00. 
Vele jaren is de contributie niet 
verhoogd, ondanks waarschuwin-
gen van diverse verenigingen en 
nu is Leiden in last.

Wedstrijdschema
We waren gewend aan een wed-
strijdschema waarbij je wist dat 
als je op wedstrijddag 1 tegen 
A thuis speelde, de return op 
wedstrijddag 13 (schema 12), of 
15 (schema 14) tegen A speelde. 
Dit schema is nu helemaal op 
de schop genomen. Als je nu de 
eerste wedstrijddag thuis speelt 
dan speel je op wedstrijddag 24 
de return bij schema 14 en bij 
schema 12 op wedstrijddag 21. 
Volgens de KNVB is dit gedaan 
om de diverse schema’s meer op 
elkaar af te stemmen.

Veranderingen in tuchtzaken 
amateurvoetbal
Met ingang van 1 juli 2014 
(nieuw seizoen 2014/2015) kent 

tuchtzaken amateurvoetbal drie 
wezenlijke veranderingen. Deze 
veranderingen leiden tot vereen-
voudigde tuchtprocedures en 
leveren onder meer de verenigin-
gen en scheidsrechters tijds- en 
efficiencyvoordelen op. Het gaat 
om 1) uitbreiding van het schik-
kingsvoorstel, 2) herziening van 
de strafcodes en 3) een wijziging 
in het verzenden van tuchtrech-
telijke mededelingen aan leden 
van verenigingen.

1. Uitbreiding schikkingsvoorstel
Sinds 2010/2011 kan de tucht-
commissie, bij een directe rode 
kaart voor een speler of het 
wegzenden van de trainer, een 
schikkingsvoorstel aanbieden. 
Als betrokkene het voorstel 
accepteert, is de straf onherroe-
pelijk.

Per 2014/2015 komen ook an-
dere tuchtzaken voor deze regel 
in aanmerking. Het gaat om ver-
enigingsstraffen, in zowel veld- 
als zaalvoetbal, voor de volgende 
overtredingen: het niet opkomen 
van een elftal of team / het niet 
spelen van een wedstrijd; het 
niet uitspelen van een wedstrijd 
wegens onvoldoende spelers; 
overtreden van ordemaatrege-
len; onbevoegd trainen; en het 
(laten) functioneren van een 
niet-lid van de KNVB. Het schik-
kingsvoorstel zorgt voor minder 
papierwerk voor alle partijen. 
Bovendien valt de straf voor de 
betrokkene(n) in de regel gunsti-
ger uit. In ongeveer 90 procent 
van de huidige gevallen (directe 
rode kaart) wordt het schikkings-
voorstel al als ‘aantrekkelijk’ 
ervaren en direct geaccepteerd.
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2. Herziening strafcodes
Tot dusver konden scheidsrech-
ters bij het invullen van het 
wedstrijdformulier kiezen uit 
46 strafcodes: twintig voor gele 
kaarten en 26 voor rode kaarten. 
Vanaf 2014/2015 gaat het aantal 
strafcodes naar acht. Alle gele 
kaarten worden ondergebracht 
in één strafcode, voor de directe 
rode kaarten bestaan vanaf het 
nieuwe seizoen nog maar zes 
codes. In aanvulling hierop zijn 
er eenvoudig in te vullen geslo-
ten specificatievragen, waarna 
er een doorgaans voldoende 
helder beeld ontstaat van de 
bijbehorende overtreding. Hier-
door worden er voor de meeste 
overtredingen geen aanvullende 
rapportages van (assistent-)

scheidsrechters meer verlangd. 
Bovendien sluiten de benamin-
gen van de nieuwe strafcodes 
beter aan bij het herkenbare 
(spelregel) taalgebruik uit het 
Spelregelboek.

De vereenvoudigingen zorgen er 
voor dat scheidsrechters sneller 
en makkelijker op het digitale 
wedstrijdformulier (DWF) de 
juiste strafcodes in kunnen vul-
len.

3. Verzending tuchtrechtelijke 
mededelingen aan leden van 
verenigingen
Tot nu toe ontvangt de betrok-
kene per post en diens vereni-
ging digitaal het bericht van 
een tuchtrechtelijke medede-

ling. Per 2014/2015 ontvangt 
de vereniging de mededeling 
nog altijd digitaal via Sportlink 
Club, maar wordt het individu-
ele lid niet meer per post maar 
per mail geïnformeerd. Als het 
e-mailadres ontbreekt, ontvangt 
alleen de vereniging de medede-
ling en moet zij de inhoud van 
dit bericht tijdig doorgeven aan 
het individuele lid.

Het is dus in het belang van de 
vereniging om de e-mailadressen 
van haar leden in Sportlink 
Club te registreren. Ook op het 
DWF komt de mogelijkheid om 
e-mailadressen in te vullen. Hier-
door heeft het individuele lid ook 
zelf een directe gelegenheid zijn 
digitale correspondentieadres 
kenbaar te maken.
Het in kaart hebben en registre-
ren van de e-mailadressen van 
de leden heeft voor clubs veel 
bijkomende (communicatie)voor-
delen. Via Sportlink Club kunnen 
verenigingen zo heel eenvoudig 
met hun leden communiceren, 
ook over alle andere (club)onder-
werpen.

JvdW

De acht strafcodes zijn als volgt:
1. Gele kaart.
2. Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke 

scoringskans.
3. Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal).
4. Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal).
5. Beledigen.
6. Bedreiging.
7. Spuwen.
8. Overige overtredingen begaan door teamofficials (trainer, 

leider, verzorger, etc.).
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1 Met welke 2 tegenstanders 
streed Kloetinge het afgelopen 
seizoen in de nacompetitie om 
een plaats in de hoofdklasse?

2 Op welke plaats eindigde 
Kloetinge in de reguliere compe-
titie het voorbije seizoen waar-
door nacompetitie noodzakelijk 
werd.

3 Uit welke plaats komt Zwa-
luwen ‘30 waar Kloetinge zijn 
plaats in de hoofdklasse  veilig 
stelde?

4  De eerste wedstrijd in de na 
competitie tegen Nieuwe Lekker-
land werd thuis met
3-0 gewonnen. Wie scoorde de 
1-0?

RANDJE
 BUITENSPELDeel 6

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

5 Hoe heet het sportpark waar 
Zwaluwen ’30 zijn thuiswedstrij-
den speelt?

6 In de beslissende wedstrijd 
tegen Zwaluwen ’30 maakte 
Wouter de Craene de aanslui-
tingstreffer 2-1. De speaker 
echter zag een andere doelpun-
tenmaker en noemde per abuis 
deze naam. Weet u welke naam 
werd omgeroepen?

7Na afloop van de wedstrijd 
tegen Zwaluwen ’30 staat Jaap 
Esser Omroep Zeeland te woord. 
Wij zoeken de naam van de ver-
slaggever.

8 Welke speler van Zwalu-
wen’30 nam in deze wedstrijd 

Niemand wint van Kloetinge, ..... Kloetinge, Kloetinge,
Niemand wint van Kloetinge, ..... Kloetinge, Kloetinge!

beide doelpunten voor zijn 
rekening?

9 In de beslissende strafschop-
penserie schiet Kloetinge deze 
alle vijf raak. Weet u wie de eer-
ste strafschop voor zijn rekening 
nam namens Kloetinge?

10 Wie miste als enige na-
mens Zwaluwen’30?

De juiste antwoor-
den kunt u vinden op 
pagina 20 van deze 
Korrel.
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Verjaardagen F-en Minipupillen
Juli
5 Wesley Melis
9 Ezra van der Slikke
14 Vince Lambrechts
27 Stan Schrier

Augustus
7 Pepijn Pijpelink
15 Milan de Haze
17 Keano Verburg

18 Bjorn Peterse
28 Stan Marcusse
30 Finn Zuijdwegt

September
4 Aidan Lems
5 Mees van Horssen
12 Sjoerd Zegers
19 Nout van Remortel
26 Thijke Bickelmeijer

‘Zonder respect geen voetbal’

De uitdrukking ‘Zonder respect 
geen voetbal’ is afkomstig van 
onze KNVB. Je mag toch denken 
dat ook de organisaties van 
het voetbal die spreuk zouden 
navolgen.
Vooral de FIFA slaagt erin via 
zijn voorzitter op allerlei manie-
ren deze spreuk te overtreden. 
Omkoping, verdubbeling vergoe-
ding bestuursleden, twee miljard 
winst van het WK via wetswijzi-
gingen en nog vele andere zaken.

Ook in de media wordt bijvoor-
beeld door VI en De Telegraaf 
steeds aan de poten van de stoel 
van de bondscoach gezaagd.

En dan de president van Uru-
guay, die het gedrag van Suarez 
probeert goed te praten, evenals 
de president van de voetbal-
bond. Over de hoogte van de 
straf kun je altijd een discussie 
hebben, maar dergelijk gedrag 
op een voetbalveld probeer je 
toch niet goed te praten. 

Zo zou ik nog vele voorbeelden 
kunnen noemen. Het maakt het 
er voor de vereniging niet een-
voudiger op om de bovenstaande 
spreuk te handhaven, maar wij 
blijven ons best doen om het 
leuk te houden, binnen en buiten 
de lijnen.

JvdW

Sepp Blatter

Luis Suárez

Antwoorden
Randje Buitenspel
Deel 6

1. Zwaluwen ‘30 en Nieuw 
Lekkerland.

2. 11e plaats.
3. Hoorn
4. Michel Maaskant
5. Sportcomplex ‘Middelweg’.
6. Daan Esser
7. Jan Jaap Corré
8. Serdar Óztürk
9. Bert den Hamer
10. Frank Schilder.
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Op de foto
Staand: Max Butijn, Daan 
Robesin, Wout Meijer, Cas 
Nonnekes, Noah van Gastel, 
Lucas de Bruine.
Zittend: Tim Zijlma, Jochem 
Schipper, Thomas Verkuijl en 
Jesper Groen.

Kloetinge E3

Pupillenteam van de week

Op de zonnige zaterdagvan 24 mei speelde Kloetinge de eerste wedstrijd voor de nacompetitie tegen Nieuw Lek-
kerland. Er was aardig wat publiek en in die sfeer mocht E3 het pupillenteam van de week zijn.
Dit team is kampioen geworden in de schaduw hoofdklasse E-pupillen. Gemiddelde leeftijd: 9,65 jaar
Leiders/ trainers: Geuch, Niels en Jan-Kees

Vragen 

Waarom voetballen jullie bij Kloetinge?
Omdat Kloetinge de leukste club van Zeeland is!
Wat vinden jullie leuk aan de training?
Partij- en estafettespelletjes met en zonder bal. 
Denken jullie later het 1e te halen?
Ja.
Gaan jullie vaak naar het 1e kijken?
Ja de thuiswedstrijden bezoeken we zo veel mogelijk.
Op welke scholen zitten jullie?
Bisschop Ernst school, Prinses Beatrix school, Prinses 
Ireneschool en de Wingerd.
Wat is jullie favoriete club?
Ajax, Barcelona en Feyenoord. 
Wie is jullie favoriete voetballer?
Messi, Cilissen, Ronaldo en Sergio Ramos.
Wie is jullie favoriete speler bij Kloetinge?
Jason en Roy (trainer Soccer Skills).
Op welke plaats staan jullie in de competitie?
Nummer 1 (kampioen).
Wie is jullie zwaarste tegenstander in de competi-
tie?
Terneuzen E2.

Wat is het mooiste dat jullie bij Kloetinge hebben 
meegemaakt?
Kampioenschap, F-kamp en bezoek wedstrijd Eredivi-
sie.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
4-1

Jaco houdt zijn doel schoon, ook deze gaat er niet in (3-0)
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenbergh 23 05 37

SENIOREN
2e  T Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Peter Blomaard 06 28 06 06 67
 L Richard de Jonge 06 52 07 53 98
3e T Huib Quinten 06 50 64 75 66
 T Hans de Bruine 21 39 33
 L Ruud Godeschalk 21 20 93
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L  Jurgen van Cutsem 06 51 57 59 23
 L Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
 L Nico van Buren 22 92 17
5e  T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
 L Laurens Oele 06 51 07 27 77
6e L Mark Lubbers 06 30 40 76 42
 L Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Arjan van Schaik 25 00 57
B1, B2, B3,  Jan Zandee 21 19 99
C1, C2, C3 
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Guido v.d. Velde 06-28264301

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

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

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 78 50 59
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Kole
D3 T Wouter Duvekot
 T Rick Huibrechtse
D4 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 21 14 02
 T Wietze van Ruiten
D5 T Rien Menheere 23 16 85
 L Annemarie Smit
D6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37 
D7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38 
MD1 T Martin van Dijk 06 50 50 20 99
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
 L Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
 L Eric Houtepen 21 37 39
E2 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Jacco Honingh 25 07 56 
 T Philip van Gurp 31 65 00
E3 T Jan-Kees de Bruine 06 11 31 82 17
 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
 T Arjan van Goethem 25 08 39
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45 
E6 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
E7 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 52 31 42 01  
E8 L Monica Cornelisse 23 21 21 
E9 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Berry Simonse 06 48 66 48 32
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F1 T Jeffrey van de Velde 06 46 22 24 75
 T Abko Nijsse 06 22 41 26 25
 T Cor van Gogh 06 24 82 16 88 
F2 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 06 13 01 08 81
 T Albert Joosse 06 46 75 35 92
F3 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Sander van Rooijen 06 20 43 99 94
 T Richard van Diest 06 10 92 22 25  
F4 T Erik Stevense 06 50 50 70 03
 T Bob den Engelsman 06 48 49 75 03 
F5 T Kornelis Kamerling 06 23 31 54 03
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
F6 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

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

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

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

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

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




