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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 vacant

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
Coördinator 
A1, A2, A3, C4, C5 vacant
Coördinator Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
B1, B2, B3, C1, C2, C3 janzandee@zeelandnet.nl
Coördinator Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
D-pupillen jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Coördinator Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
F-pupillen info@verzekershop.nl
Coördinator Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
F-pupillen en ministars gfc@rdh.nl
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 
Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Van de redactie

Het seizoen zit er weer op
Er is veel gebeurd, zowel in positief als negatief opzicht. Voor ons 
redactielid Henk Steenbakker overheerste het positieve, ondanks dat 
zijn team D1 op het nippertje het kampioenschap en de bekerwinst 
misliep. 
Hij schrijft:

“Als ik even naar mijn eigen 
seizoen terugkijk, dan is dit echt 
één van de beste van mijn leven. 
Het D1 team, waar ik leider van 
ben, is na 21 wedstrijden op de 
eerste plaats te hebben gestaan, 
op de allerlaatste dag van de 
competitie tweede geworden. De 
bekerfinale speelden ze gelijk, 
maar ze verloren de beslissende 
strafschoppenreeks. Dat was dan 
wel een domper natuurlijk maar 
ze hebben echt een geweldig 
seizoen gedraaid. Mijn zoon is 
kampioen geworden met A2 en 
Marijn van A2 scoorde het mooi-
ste doelpunt van het jaar; nog 
gefeliciteerd Marijn met deze 
prijs. Mijn favoriete club is kam-
pioen van Nederland geworden 

en dan als klap op de vuurpijl 
wint ons vlaggenschip met 4-2 
van Hoek. Wat een geweldige 
sfeer was het op ons park en wat 
een leuk feest na afloop. Het was 
mooi en tegelijk ontroerend om 
te zien dat alle spelers na afloop 
van de wedstrijd naar Paul Dek-
ker gingen om hem te begroeten 
en hem een hand te geven, hij 
genoot daar echt van. We zijn 
blij dat je er weer was Paul en 
we hopen dat je weer naar alle 
wedstrijden komt kijken. Al met 
al, het was een mooi seizoen.”

Henk is dus erg tevreden.
De redactie is blij, dat we u weer 
een jaargang ‘Korrels’ hebben 
kunnen aanbieden. Er zijn niet 

I N H O U D

juni 2013

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

sept.  20137
FOTO: JOEP ZOETEWEIJPaul Dekker is het middelpunt na de winst op Hoek

Colofon + organisatie  .................................. 1 

Van de redactie  ............................................... 2

Van de voorzitter  ........................................... 3

Verloting  ...........................................................  5

Sponsor vdm Mijn Pakket Dienst  ..........  6

Verjaardagen F- en Minipupillen ...........  8

Team vdm Mannen van de zaterdag ......  9

Vaders en Zonen Ad en Dimitry  ........... 10

Voetbalvrouwen Esther Veldhuis  ........  13

Pupil vdw Zoë Weijma  .............................. 16

Vrijwilliger vdm Hans vd Linde  ............  17

Column van Kees  ........................................  20

Voorbereidingsprogramma VVK1  ......  24

Infopagina ......................................................  25

Planning eerste uitgave nieuwe
seizoen: eind september



OP DE KORREL - juni 2013  | 3 

veel clubs meer, die nog een 
clubblad uitgeven; bijna al-
les gaat digitaal. Het bestuur 
van vv Kloetinge beschouwt 
dit blad als één van de com-
municatiemiddelen, naast de 
website, het Voorzetje en de 
vrijwilligersnieuwsbrief. Elk 
van deze communicatiekanalen 
heeft een eigen invalshoek; de 
website voor actuele informatie 
zoals nieuws, mededelingen, 
verslagen, wedstrijdprogramma’s 
en uitslagen het Voorzetje voor 
informatie rondom thuiswedstrij-
den van Kloetinge 1 en het club-
blad voor achtergrondinformatie. 
Het Voorzetje wordt sinds het 
ongeluk van Paul verzorgd door 
Jan van der Weele. 

De redactie zou best wat meer 
hulp kunnen gebruiken in de 

vorm van bijdragen van de 
leden. We moeten bijna alles zelf 
schrijven; we stellen uw bijdrage 
zeer op prijs. Ook kunnen we 
zeker wat meer adverteerders 
gebruiken; het clubblad kost de 
club geld en dat zou niet nodig 
moeten zijn.

Met ingang van het nieuwe 
seizoen verdwijnen enkele vaste 
rubrieken. Na een aantal jaren 
stoppen we met De Column van 
Kees; zijn verhalen belichtten de 
kant van de scheidsrechter. Ho-
pelijk heeft de Column geleid tot 
meer waardering en respect voor 
de scheidsrechter. We bedanken 
Kees voor zijn bijdrage; hij gaat 
verder met zijn rubriek; u kunt 
de Column vinden op de website 
scheidsrechters-nz-beveland.nl.
De rubriek ‘Vaders en Zonen’ 

staat ook voor het laatst in De 
Korrel; Gerben gaat iets anders 
doen. We zoeken vervangers voor 
‘Het Team van de Maand’ (Wim 
gaat een andere rubriek verzor-
gen) en ‘Voetbalvrouwen’. We 
bedanken Willemijn Lijnse,
Lineke en Marieke Esser, die 
deze rubriek hebben verzorgd. 
Dus.… als u iets wilt bijdragen 
aan het clubblad bent u van 
harte welkom.

De redactie bedankt iedereen 
die in het afgelopen seizoen een 
bijdrage heeft geleverd aan ‘De 
Korrel’. We wensen u allen een 
prettige en zonnige vakantie toe!

Tot het nieuwe seizoen!

Adri de Bruine

Van de voorzitter
Het seizoen 2012/2013 zit er weer op en wat was het soms spannend!
Dit is een moment om even achterom te kijken.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat we sportief een goed 
seizoen hebben gehad.

Kloetinge E5 wint met 2-7 van Bruse Boys E1 en is daarmee kampioen

Bij de senioren hebben de teams 
zich gehandhaafd. We hebben er 
zelfs een kampioen bij, Kloetinge 
5, terwijl Kloetinge 3 via de na-
competitie promoveerde naar de 
reserve 2e klas.

Ook bij de junioren en pupillen 
hebben we kampioenen en ook 
de overige teams hebben het 
goed gedaan. Er is zelfs een team 
(D1) dat op een haar na het kam-
pioenschap aan zich voorbij zag 
gaan en ook net niet de beker 
kon pakken. Jammer, maar ook 
dat is voetbal.
Het 1e elftal heeft de spanning 
er tot de laatste wedstrijd tegen 
HSV Hoek in gehouden. Wat 
een ambiance die 11e mei. Veel 
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toeschouwers, redelijk weer, een 
prima scheidsrechter met zijn 
assistenten en een wedstrijd die 
we niet zo snel zullen vergeten. 
Er stond nog wat op het spel en 
dat hadden we aan het begin van 
de competitie niet gedacht. Met 
een prachtige overwinning werd 
behoud in de hoofdklasse veilig 
gesteld.

Op 18 en 25 mei was er het Dick 
Bunt toernooi. Ik kon er zelf niet 
bij zijn maar ik heb begrepen dat 
het prima is verlopen en zo hoort 
het ook.

Op 31 mei was er het ING/BcK 
bedrijventoernooi. Het weer was 
prima en de sfeer zat er goed in.
Dat geldt ook voor de bbq tijdens 
de seizoensafsluiting. Ook dat 
was weer een geweldige dag! 

In financiële opzicht gaat het 
steeds beter, maar we zijn er nog 
niet. We moeten nog wat vet op 
de botten krijgen.
In de afgelopen weken is veel 
tijd gestoken in het cashless 
betalen en sponsorcontracten. 
Voor het cashless betalen wordt 
een communicatietraject opge-
zet. Het resultaat zal zijn dat we 
met veel minder contant geld 
in de kantine zitten. Met name 
de veiligheid speelt hierbij een 
belangrijke rol.

De sponsorcontracten hebben 
blijkbaar zo hier en daar nogal 
wat rumoer veroorzaakt. Ik snap 
niet waarom. Volgens mij doen 
we ons werk in het belang van vv 
Kloetinge en dat doen we samen.
Ik wil u ook nog eens attenderen 
op de wijze hoe er soms van onze 
accommodatie gebruik wordt 
gemaakt. In dit geval gaat het 
om het herentoilet in het kleed-
gebouw Op vrijdagmorgen 7 juni 
werd bijgaande foto gemaakt en 
volgens mij hoef ik daar niets 
aan toe te voegen. Dit is slechts 
een voorbeeld. Ik wil iedereen er 
nog eens op wijzen: houd de toi-
letten en de kleedkamers schoon, 
want zoals hierboven wil je het 
zelf ook niet aantreffen!
Ook is het belangrijk dat de doel-
tjes na de training of de wed-
strijd terug worden gezet, zodat 
ze niet op het veld blijven staan.

In de rustperiode staat een 
aantal werkzaamheden op het 
programma. U heeft natuurlijk 
al gezien dat het 2e veld van een 
nieuwe laag kunstgras wordt 
voorzien. Ook het hoofdveld en 
veld 3 worden onder handen 
genomen.
De keuken in de kantine wordt 
met medewerking van een aantal 
vrijwilligers en professionele 
bedrijven opgeknapt. Dat is ove-
rigens niet voor zijn tijd.
Ik wens U allen een goede vakan-

tie en hoop U bij de start van het 
nieuwe seizoen weer op het Wes-
selopark te mogen ontmoeten.

Met sportieve groeten
Rinus Dieleman

Je zult er als schoonmaakploeg maar mee 
geconfronteerd worden

De oude kunstgrasmat ligt klaar
om af te voeren

vo
etb

alweetjes

Ontgoocheling

Soms kan de ontgoocheling 
groot zijn. Zondag eersteklasser 
Halsteren wil weer terug naar de 
hoofdklasse. Eind jaren negentig 
was Halsteren de hoogst-spe-
lende club in West-Brabant. Na 
een goede start ging het om een 
aantal redenen minder. 

In de eerste klasse was het drin-
gen om nacompetitie te voor-
komen. Bij de laatste wedstrijd 
Halsteren – Geldrop/Houta Bouw 
dienden er punten gepakt te 
worden. Tien minuten voor tijd 
(stand 1 – 1) speelde Halsteren 
de bal buiten de lijnen voor een 
blessure van een eigen speler. 
Iedereen verwachtte een spor-
tieve houding van Geldrop. Maar 
nee, na de inworp snelde de 
spits de bal achterna en scoorde 
1 – 2. De poppen waren aan het 
dansen. Spelers van Halsteren 
werden weggestuurd. Geldrop 
veilig, Halsteren nacompetitie. 
Fikse straffen voor een aantal 
spelers van Halsteren. Verlies 
in de nacompetitie, dus volgend 
jaar 2e klasse.

Halsteren had inmiddels twee 
van de betere spelers van 
streekgenoot Dosko aangetrok-
ken. Dosko promoveert naar de 
hoofdklasse en spelers trekken 
hun overschrijving in. Een triest 
einde van een competitie.

JvdW
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Verloting 2013
De winnende lotnummers zijn bekend. U vindt ze in dit clubblad en op de website. We proberen de prijs-
winnaars op te sporen en nemen zo mogelijk contact met hen op. Maar niet alle boekjes zijn ingeleverd, 
dus dat lukt niet altijd. Dat wil niet zeggen, dat deze loten niet zouden hebben meegedaan in de trekking. 
Alle verkochte loten (en natuurlijk de loten, die de leden zelf hebben gehouden) hebben meegedaan. En-
kele boekjes loten zijn niet verkocht; als daar een prijs op zou vallen, vervangen we dat nummer door een 
reservenummer.

In totaal zijn zo’n 19.500 loten 
verkocht met een totaal op-
brengst van € 13.500. Er gaan 
uiteraard kosten van af, o.a. voor 
de prijzen, zodat we kunnen stel-
len, dat de verloting ongeveer 
€ 10.000 heeft opgeleverd. Een 
prachtig resultaat!
Op de seizoensafsluiting op 
8 juni nam de winnaar van de 
hoofdprijs, Kevin Harinck, zijn 
prijs in ontvangst. Hij had zijn 
loten niet verkocht, maar zelf 
gehouden; achteraf een prima 
keuze. Piet de Haze legde er de 
nadruk op, dat hij hoopte, dat 
Kevin de prijs zou besteden bij 
een sponsor van onze vereniging, 
maar dat hangt ook af, van wat 
Kevin wil.
De 2e prijs, een fiets of fitness-
apparatuur t.w.v. € 750,- ter 
beschikking gesteld door Jere-
miasse Fiets en Fitness is ook 
binnen de vereniging gevallen. 
De prijswinnares heeft inmiddels 
ook bericht gehad.
Ook de winnaar van de 3e prijs, 
boodschappen t.w.v. € 250 te be-
steden bij Bakker Boer is inmid-
dels bekend. De andere prijzen 
zijn voornamelijk bonnen van 
sponsoren van de vereniging. 
Op deze manier kunnen we iets 
terug doen voor deze sponsoren. 
Uiteraard zijn niet alle bedrijven 
van de BcK geschikt om een prijs 
te geven. Je kunt moeilijk eerst 
een deuk in de auto rijden om 
die vervolgens met een bon van 
een autospuiterij te laten repare-
ren of een hypotheek nemen om 
korting op de kosten te krijgen.
De prijs voor het lid, dat de 
meeste extra loten heeft verkocht 

ging naar Carlo van Waveren. Hij 
heeft meer dan 100 extra loten 
verkocht. Hij vertelde, dat hij 
ook in een bejaardentehuis in de 
buurt veel loten had verkocht. 
Hij kreeg een dineerbon, die 
speciaal voor de winnaar ter be-
schikking was gesteld door Bob 
den Engelsman van ‘Het Elfde 
Gebod’.

vv
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voetbalvereniging Kloetinge
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• hoofdprijs
 waardebon(nen) naar keuze
 t.w.v. € 1.000
• 2e prijs fiets/fitnessapparatuur �€ 750
• 3e prijs bon levensmiddelen € 250
• verder vele waardevolle prijzen

€ 1,- per lot Op
br

en
gs

t b
es

te
m

d 
vo

or
 a

an
sc

ha
f t

ra
in

in
gs

m
at

er
ia

al

lot

• hoofdprijs
 waardebon(nen) naar keuze

€ 1.000
• 2e prijs fiets/fitnessapparatuur �
• 3e prijs bon levensmiddelen 
• verder vele waardevolle prijzen

1,- per lot Op
br

en
gs

t b
es

te
m

d 
vo

or
 a

an
sc

ha
f t

ra
in

in
gs

m
at

er
ia

al

lot

• hoofdprijs• hoofdprijs
 waardebon(nen) naar keuze

 1.000
• 2e prijs fiets/fitnessapparatuur �€ 750
• 3e prijs bon levensmiddelen € 250
• verder vele waardevolle prijzen

Op
br

en
gs

t b
es

te
m

d 
vo

or
 a

an
sc

ha
f t

ra
in

in
gs

m
at

er
ia

al

Prijswinnaars, die 
nog niet door de 
loterijcommissie zijn 
benaderd, kunnen 
contact opnemen 
met ondergetekende 
(0113-228388). 
Prijzen kunnen na 
afspraak worden 
opgehaald.

Namens de
loterijcommissie
Adri de Bruine 

Uitslag verloting 2013

  1e prijs 04915
  2e prijs 10394
  3e prijs 04802
  4e prijs 10202
  5e prijs 17210
  6e prijs 12570
  7e prijs 14502
  8e prijs 12038
  9e prijs 05655
10e prijs 02718
11e prijs 08542
12e prijs 14993
13e prijs 12681
14e prijs 14275
15e prijs 18125
16e prijs 11784
17e prijs 12138
18e prijs 06827
19e prijs 01316
20e prijs 19653
21e prijs 05921
22e prijs 08337
23e prijs 19827
24e prijs 15758
25e prijs 08028
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Sponsor van de maand door Adri de Bruine

MPD (Mijn Pakket Dienst)

De Businessclub vv Kloetinge is een grote sponsorclub. Er zijn bedrij-
ven bij, die bijna iedereen kent, maar er zijn ook bedrijven, waar lang 
niet iedereen van weet wat of wie er achter die naam zit. De redactie 
van ‘Op de Korrel’ wil in elk nummer een bedrijf aan u voorstellen. 
Voor het laatste nummer van deze jaargang had ik een gesprek met 
een ‘oude’ bekende, Kees Koopman, directeur van MPD (Mijn Pakket 
Dienst) gevestigd aan de Smithweg 1 – 35 in Goes.

Gunstig
Als ik binnenkom, is Kees nog 
telefonisch in gesprek met een 
klant. Ik moet even wachten, 
maar dat is geen probleem. Van-
uit de bovenverdieping van het 
bedrijfspand kijk je uit over een 
deel van het bedrijventerrein, 
de Nansenbaan en iets verderop 
de A 58. Dat uitzicht past uitste-
kend bij dit bedrijf; verzenden en 
bezorgen van pakketten en het 
bemiddelen daarbij. Kees: “Dit 

is inderdaad een prima plek voor 
het bedrijf; niet alleen zitten we 
vlakbij de snelweg, maar we zit-
ten hier ook centraal in Zeeland. 
We zijn uitstekend bereikbaar 
en dat is voor ons bedrijf erg 
belangrijk.”

Jong
Kees is begonnen bij de P.T.T. 
dat later TNT Post werd; hij 
heeft daar 18 jaar gewerkt. 
Op een bepaald moment is hij 

samen met zijn zus en zwager 
een eigen bedrijf begonnen. Hij 
zag, dat er ruimte was voor een 
pakketdienst die betrokkenheid 
kon tonen en een persoonlijke 
service kon bieden. Hij had veel 
contacten opgebouwd en maakte 
daar dankbaar gebruik van. Hij 
wist dat het belangrijk was om te 
zorgen voor een snelle en goede 
service en een goed contact met 
de klanten. Zo is hij in 2011 be-
gonnen met Mijn Pakket Dienst. 
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Kees: “We zijn intermediair; we 
bieden diensten aan. Als een be-
drijf pakketten wil versturen kun-
nen wij dat tegen scherpe prijzen 
voor hen regelen. We halen de 
pakketten op of laten ze ophalen 
en zorgen dat ze terecht komen 
bij de grote vervoersbedrijven, 
waarmee we contracten heb-
ben, zoals DPD Nederland, DHL 
Express, Selekt vracht en TNT 
Express. Zo kunnen we transport 
aanbieden voor alles wat groter 
is dan een brief en niet langer 
is dan 6 meter, mini-pallets en 
gewone pallets, over de hele we-
reld. Als een bedrijf een zending 
uit China wil laten ophalen, dan 
kunnen we daarvoor zorgen. Bin-
nen de Benelux garanderen we 
bezorging binnen 24 uur.”

Sorteren
Kees: “Het is nu bijna 12 uur. 
De bedrijfshal is nu bijna leeg 
op een paar pakjes na. Maar als 
je hier vanmiddag zou kijken, 
zou je zien, dat de hal vol komt 
te staan. De pakketten worden 
dagelijks opgehaald. De busjes 
komen binnen en de chauffeurs 
sorteren tijdens het lossen de 
pakketten op barcodes; alles 
voor DHL gaat nog diezelfde 

avond naar Roosendaal, waar 
dit bedrijf een groot knooppunt 
heeft; andere bedrijven zitten 
b.v. in Eindhoven. Deze bedrijven 
nemen het verdere transport 
voor hun rekening. En nogmaals, 
dat is wereldwijd.” Wie wel eens 
gevlogen heeft vanaf Zaventem 
bij Brussel heeft daar onge-
twijfeld de vliegtuigen van DHL 
gezien. Kees: “Met het track and 
trace systeem kan de klant altijd 
zien, waar zijn pakketten zich be-
vinden. Als intermediair regelen 
we o.a. ook de verzekering van 
de zending. Als er iets mis gaat, 
b.v. als er iets wordt beschadigd, 
dan proberen wij dat te regelen 
met de verzekering. Daarbij zijn 
foto’s van de zending voor en na 
het transport en de barcode erg 
belangrijk.”

Routes
Kees zelf is vaak op kantoor te 
vinden. Als directeur geeft hij 
leiding aan het bedrijf en pro-
beert hij nieuwe klanten te wer-
ven. “Op dit moment hebben we 
ruim 270 klanten en dat aantal 
groeit nog steeds; deze klanten 
zitten voor een groot deel in het 
Zeeuwse, maar ook buiten Zee-
land hebben we klanten.” Verder 

zetelt daar zijn rechterhand 
Carien Dijkema. Kees: “Carien is 
de spin in het web. Zij weet voor 
bijna alle situaties en proble-
men een oplossing; ze heeft veel 
ervaring in de logistiek; ze kent 
alle ins en outs van het goede-
renvervoer.”
Verder zijn er op dit moment 2 
chauffeurs in vaste dienst en 
3 op contractbasis. Daarmee 
komen we op de andere kant 
van het bedrijf; de bezorging. 
Kees: “Op een bepaald moment 
kwam de vraag van DHL of wij 
op de Bevelanden wat routes 
konden rijden. Dat was voor ons 
aantrekkelijk omdat ik vanuit 
mijn vorige baan bij TNT Post de 
omgeving heel goed ken. We heb-
ben dat opgepakt en momenteel 
hebben we dus 5 chauffeurs, die 
dagelijks hun vaste route rijden. 
Dat gaat prima, zij kennen de 
omgeving en weten er de weg.”

Geschiedenis
In de aanhef van dit artikel noem 
ik Kees een oude bekende en 
dat is hij zeker voor veel oudere 
Kloetinge-leden. Kees kwam van 
Apollo naar Kloetinge B1. Daarna 
maakte hij deel uit van de A1, die 
op het hoogste niveau in de ge-

1987 Kees wordt kampioen met Kloetinge 2
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schiedenis van Kloetinge hebben 
gespeeld. Dat was in de Lande-
lijke Jeugd; toen deze hoofdklas 
bij de A-junioren werd ingesteld 
kwamen teams uit alle afdelin-
gen in aanmerking om daarin te 
spelen. Kloetinge A1 was kampi-
oen van Zeeland en mocht samen 
met de nummer 2, Vlissingen 
meedoen. De eerste wedstrijd 
was tegen Sparta Rotterdam 
A1 in Het Kasteel op Spangen. 
Kloetinge verloor kansloos met 5 
– 0, maar toch was de teleurstel-
ling wat minder, toen we in de 
bus hoorden, dat Vlissingen met 
10 - 0 verloren had van Feijen-
oord A1. Later verloor Kloetinge 
op Varkenoord maar met 1 - 0 
van dat zelfde team. Dat jaar 
speelde Kloetinge A1 o.a. tegen 
FC Den Haag, Excelsior, Willem 
II, NAC en RBC. Vlissingen A1 
degradeerde rechtstreeks en 
Kloetinge A1 moest de na-compe-
titie spelen o.a. tegen Heracles 
Almelo. Uiteindelijk moest de 
beslissing vallen in een wed-

strijd tegen Heracles in Zeist, die 
door strafschoppen beslist moest 
worden. Helaas verloor Kloetinge 
die wedstrijd. Wel promoveerde 
A1 het volgende seizoen weer 
naar de Landelijke Hoofdklas 
A-junioren, maar aan het eind 
van dat seizoen was er weer 
degradatie. In die tijd was Paul 
Dekker jeugdvoorzitter en ik was 
jeugdsecretaris. Wij gingen met 
alle wedstrijden mee.
Kees: “Ik heb met veel plezier 
gevoetbald, maar de tijd in A1 
was zonder twijfel de mooiste 
tijd van mijn voetballoopbaan.”

BcK
MPD is voor het 2e jaar lid van 
de BcK en dat is gezien het 
Kloetinge-verleden van Kees niet 
zo vreemd. Zakelijk gezien had 
Kees er wat meer van verwacht. 
“Ik ben ervan overtuigd, dat ik 
ook de bedrijven binnen de BcK 
scherpe prijzen kan aanbieden, 
maar voor een jong bedrijf is 
het vaak moeilijk om er tussen 

te komen. Het is vaak een zaak 
van ‘gunnen’. Aan de andere 
kant begrijp ik ook, dat als je als 
bedrijf tevreden bent over een 
leverancier of dienstverlener en 
je al jaren met zo’n bedrijf werkt, 
dat je dat dan niet zomaar laat 
vallen.”
Als voetballiefhebber is Kees bij 
zo veel mogelijk wedstrijden van 
Kloetinge 1 aanwezig, maar hij 
is er dan niet in de eerste plaats 
om te netwerken maar meer voor 
het voetbal. Na afloop van de 
wedstrijden is hij nog wel een 
poosje in het sponsorhome, maar 
daarna gaat hij meestal naar de 
kantine, waar hij zijn voetbal-
maatjes van vroeger treft.

Enkele zakelijke gegevens

Mijn Pakket Dienst
Smithweg 1-35
4462 HC Goes
Tel. 0113-21 40 60
06 13 73 34 01
e-mail: k.koopman@mpdienst.nl
website: www.mpdienst.nl

 Eerder verschenen interviews in deze jaargang:
Oktober 2012 Mevrouw Gijzel (Sponge Blasting)
November 2012 Sjaak van Zee Herenmode (Jessica en Freddy van Zee)
December 2012 Sigma Personeelsdiensten (Pieter Kole)
Februari 2013 Gerrit de Jonge Techniek (Rini Koets)
Maart 2013 Pieter van de Kreeke (Meijers Staalbouw)
Mei 2013 Antoine Thoen (Haringman Beton)

 

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Juli
3 Wesley Melis
9 Fleur Slootmaker
23 Bas Uitterhoeve

Augustus
1 Jules Geijs
2 Bjorn Oude Hesselink
5 Finn Rooze
5 Pepijn Pijpelink
17 Keano Verburg
18 Bjorn Peterse
21 Julian Dijselinck
22 Nino van den Berg

Augustus
28 Stan Marcusse
30 Loïs van Diest
30 Finn Zuijdtwegt

September
2 Lars Joosse
5 Mees van Horssen
12 Sjoerd Zegers
13 Senne van Dijk
15 Rody Dees
15 Floris den Engelsman
19 Nout van Remorsel
26 Thijke Bickelmeijer

www.mpdienst.nl
In samenwerking met:

express
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De mannen van de zaterdagmiddag
Elke zaterdagmiddag zijn ze aanwezig op het Wesselopark om hun club te bekijken; en het maakt dan niet 
uit wie er speelt: het 1e of Kloetinge 5, alles wordt met veel interesse en belangstelling gevolgd.

Vlnr: Kees Leijs, Adrie van Sluijs, Hans van de linde, Coen van Sluijs, Jaap Honingh, Hans Verstraate en Berto de Marco

Kees Leijs: Maakte in 1974 deel 
uit van de selectie van Kloetinge 
1 en doorliep vele jeugdelftallen. 
Was jarenland leider van Kloe-
tinge 4 (nu Kloetinge 5).Een man 
met ervaring en inzicht en dus 
sinds mensenheugenis lid van de 
club. Ziet het spelletje nog graag 
en slaat maar weinig zaterdag-
middagen over.

Adrie van Sluijs: Kwam over van 
buurman SSV en is een betrouw-
bare sluitpost van dit team. 
Steekt zijn liefde voor Kloetinge 
niet onder stoelen of banken en 
is bij de club omringd door zijn 
kinderen en kleinkinderen. Mo-
menteel even uit de running door 
een ongelukkige blessure maar 
hij is al weer op het Wesselopark 
gesignaleerd.

Hans van de Linde: De stille 
kracht. Verzaakt nooit en is goud 
waard voor dit team. Komt uit 
een echte voetbalfamilie en mag 
daar met recht trots op zijn. 
Staat zijn mannetje en wordt 
zeer gewaardeerd door zijn 
teamgenoten.

Coen van Sluijs: De benjamin van 
het team. Neemt de ervaring van 
zijn teamgenoten graag ter harte, 
maar kan uitstekend naar eigen 
inzicht het spelletje bepalen. 
Na de wedstrijd een ongekende 
gangmaker en een man met 
humor.

Jaap Honingh: Het bestuurlijk 
brein van de mannen van de 
zaterdagmiddag. Heeft oog voor 
de technische kant van de zaak 

en vertaalt dit naar advies voor 
deze ploeg.

Hans Verstraate: Loopwonder, 
heeft conditie als een jonge 
hond. Neemt de ploeg op sleep-
touw als men de weg naar de 
kantine even bijster is. Heeft 
inzicht in het financieel beleid 
van dit team en weet als geen 
ander wat er na de wedtrijd te 
besteden is.

Berto de Marco: Werd op 22 april 
1972 als aanvoerder kampioen 
met Kloetinge1 en heeft aan 
fanatisme nog niets ingeleverd. 
Bezoekt graag een wedstrijd van 
zijn kleinzoon maar wil ook het 
kontakt met dit team op de zater-
dag niet graag missen.
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Simpele voetballer
Welke Kloetingenaar kent Ad Lin-
denbergh niet ? Altijd present als 
het eerste speelt of als er voor 
een toernooi een scheidsrechter 
nodig is. Minder mensen zullen 
hem als voetballer kennen. Ad 
was spits. Op een andere plek 
hebben we hem nooit in het Kloe-
tinge shirt gezien: “Ik speelde 
altijd spits, want voetballen kon 
ik niet, ha, ha!”

Ad is bescheiden over zijn 
voetbalkwaliteiten: “Ik ben nooit 
een goede voetballer geweest, 
maar ik stond er wel als spits. Ik 
was een simpele voetballer. Ik 
had wel een neusje voor de goal 
en stond meestal op de goede 
plaats. Ik zat vaak tussen het 
eerste en tweede elftal in. Ik 
trok veel op met Rinus Filius, die 
leider was van het tweede.” 

Wellicht is Ad te bescheiden 

over zijn voetbalkwaliteiten van 
destijds. Een krantenartikel uit 
de PZC over een wedstrijd in 
de seizoensvoorbereiding laat 

lezen dat Kloetinge 1 imponeert 
met een 7-1 overwinning op 
Terneuzen met 4 goals van spits 
Lindenbergh. Geschreven wordt 

Vaders en zonen
Wordt de clubliefde met de paplepel ingegoten? Als je op een zater-
dagmorgen het Wesselopark bezoekt, zou je het bijna zeggen. Het is 
er een reünie van vaders die ooit het Kloetinge shirt droegen en nu 
hun zoon (of dochter) in hetzelfde groen-wit aanmoedigen. De ene 
vader op een uitbundige manier zoals zijn eigen vader jaren geleden 
op het veld meeleefde. De andere vader ingetogen genietend bij het 
zien van een actie van zijn zoon die hem wellicht erg veel doet denken 
aan de fijne voetballer die hij zelf was. En eerlijk gezegd, de gelijke-
nis tussen vader en zoon is -niet alleen qua uiterlijk- vaak treffend.
Zo vader, zo zoon: vv Kloetinge vaart er wel bij.
In deze rubriek ‘Vaders en zonen’ komen ze aan het woord.

Dimitry Lindenbergh is 21 jaar, speelt vanaf zijn 5e jaar bij vv Kloetinge en voetbalt nu in de senioren bij 
Kloetinge 6.
Ad Lindenbergh is 54 jaar en zat tot zijn 11e jaar op de padvinderij. Toen padvinder Ad vaak naar het 
eerste van Kloetinge ging kijken, werd hij al gauw lid. Ad doorliep de jeugdelftallen, speelde in het eerste 
en tweede bij Kloetinge en in de lagere elftallen. Ook als vrijwilliger is hij al jaren actief, bijvoorbeeld als 
verenigingscheidsrechter. Dat laatste wil hij gaan afbouwen.

Ad en Dimitry Lindenbergh  door Gerben Polderdijk

krantenknipsel uit 1987
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dat met Ad Lindenbergh in de 
spits het team wél op de aanval 
kan spelen en kan scoren. “Dat 
herinner ik me nog wel, ja. Maar 
daarna ben ik toch weer naar het 
tweede terug gegaan.”

Onder de mensen komen
Zoon Dimitry trapt nu een bal-
letje in het zesde en staat net als 
zijn vader ook voorin het elftal: 
“Ik heb overal gestaan. Maar ik 
speel het liefst rechtsvoor. Ik ben 
met rechts beter dan met links.” 

Meer nog dan het voetbal zelf, 
gaat het voor Dimitry om de 
gezelligheid met het team. Het 
contact met anderen in de ver-
eniging is belangrijk voor hem , 
meer nog dan voor de doorsnee 
voetballer. Vader Ad: “Het is 
belangrijk dat hij aan sport doet, 
voor zichzelf, mentaal. Het was 
destijds nodig dat hij onder de 
mensen kwam. Dimitry stottert 
en als je dan niet met mensen 
omgaat, dan ga je jezelf buiten-

sluiten. Dus voor hem vind ik 
het belangrijk dat hij aan sport 
doet.” 

Voor Dimitry zelf is het Wesselo-
park lange tijd de plek buitens-
huis gewees t waar hij contacten 
opdeed: “Ik kende niet anders 
dan het voetbalveld. Ik ben nooit 
ergens anders gekomen.” Dat het 
hele gezin Lindenbergh actief 
is bij de vereniging, speelt dan 
ook natuurlijk mee. Ad: “Twee 
jaar na zijn geboorte werd mijn 
vrouw Annet al gevraagd om in 
de kantine te helpen. Dus toen 
ging hij al mee. We wisselden 
elkaar af in de kantine. Hij zat in 
nog de wandelwagen toen hij al 
meeging.”

Uitzichtloze ballen
Vader Ad gaat wel eens kijken 
naar zijn zoon bij het zesde. En 
dan kan hij moeilijk zijn mond 
houden: “Als voetballer moet hij 
een beetje fanatieker zijn. Hij 
doet zijn best, maar het fana-

tisme ontbreekt. En hij loopt 
soms op uitzichtloze ballen. Dan 
moet hij daarna meeverdedigen 
en loop hij voorin uit te puffen. 
Ik ga wel eens kijken, maar dat 
kan ik beter niet doen. Ik kan 
mijn mond niet houden, hé.” 
Dimitry zelf kan er wel om glim-
lachen. “Ik reageer er niet op 
als ik speel. Hij bedoelt het wel 
positief, hoor....”

Scoren met de broek op de 
enkels
Ook op het niveau van Kloetinge 
6 zijn er vanzelfsprekend de 
vreugdevolle momenten van het 
scoren. Dimitry herinnert zijn 
goal: “Het was tegen Apollo uit 
in ’s Gravenpolder. Iemand wilde 
terugpassen op de keeper, maar 
die bal ging onder hem door. Ik 
pak hem en ik scoorde.” 

Dan komt een anekdote over 
vader Ad op tafel. Die speelde 
een wedstrijd met het vierde, het 
team van Cees Leijs op Schou-

Hoewel het over vaders en zonen gaat vond Dimitry het wel leuk dat z’n zus Marieke ook op de foto staat. 
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wen. Ad omzeilde de buitenspel-
val en ging met de bal op de kee-
per af. Hoewel Ad bekend staat 
om zijn onberispelijke kleding, 
had hij 
die wed-
strijd een 
broekje 
zonder 
elastiek 
uit de 
sporttas gepakt. Terwijl Ad keu-
rig de keeper omspeelde, hing 
zijn broek al op zijn enkels. Ad 
schoof de bal echter netjes in het 
lege doel, hees zijn broek om-
hoog en nam de felicitaties van 
zijn ploeggenoten in ontvangst. 
Die kwamen trouwens niet meer 
bij van het lachen. “Dat weet ik 
nog wel, ja. Legendarische goal.”

Plezier voor iedereen
Ad komt op voor zijn zoon wan-
neer dat nodig is. Een ieder heeft 
recht op het plezier in het voet-
ballen, ook als de trainer betere 
voetballers veel meer speeltijd 
geeft dan de wat mindere voet-
ballers in het team. Dimitry: “Ik 
voetbalde eens in een team. Daar 
stond ik steeds wissel. Een keer 
kwam mijn vader kijken en in 

de tweede helft mocht ik er nog 
niet in. Toen zei hij: ‘Ga je maar 
omkleden, je komt er niet meer 
in. Toen ik was omgekleed, vroeg 

de trainer: ‘’ 
Waar was je, 
we hebben je 
nodig.’ Toen 
heeft mijn 
vader gezegd 
dat het niet 

meer ging gebeuren.” Ad: “Ook 
al voetbal je minder, je moet 
iedereen laten spelen! Zeker in 
de jeugd. Je hebt goede voetbal-
lers en minder goede voetballers. 
Ik vind dat je plezier in je sport 
moet hebben. Dat moet voor 
iedereen kunnen.”

Toffe peer
Ad en Dimitry kunnen het prima 
met elkaar vinden. Een beetje 
klieren met elkaar hoort daar-
bij. “Mijn vader is een goeie 
kerel. Aardige vent. Ik kan veel 
met hem lachen. Dan zit hij een 
beetje te klieren, een beetje 

stoeien tussen vader en zoon. Of 
hij haalt een geintje uit, zit hij 
vals te spelen.”

Ook Ad is vol lof over zijn zoon, 
al zou hij graag zien dat hij wat 
meer van zich af bijt in som-
mige situaties: “Dimitry is een 
toffe peer. Hij moet meer van 
zich afbijten, maar er zit geen 
kwaad in. Hij laat zich makkelijk 
meetrekken met Jan en Alleman. 
Hoe moet ik dat zeggen… Als hij 
“nee” zegt en ze praten op hem 
door dan zegt hij even later “ja”. 
Op school of op het werk. Hij laat 
zich dan makkelijk overhalen en 
zegt “het is goed.” Bijvoorbeeld 
als ze vragen of hij wat langer wil 
blijven.” 
Dimitry herkent het wel, maar 
vindt het lastig te veranderen: 
“Dan ben ik er maar vanaf. Als ik 
nee zeg blijven ze doorzeuren. 
Als ik ja zeg dan ben ik er maar 
vanaf. Zo ben ik nou eenmaal.”

“Dimitry is een toffe peer. D’r zit geen
kwaad in.”

Dit is de laatste aflevering van de rubriek Vaders en Zonen. Met 
dank aan alle vaders en zonen en Rien Walraven en Dirk Velthof 
voor de foto’s !

Terwijl Ad keurig de keeper
omspeelde, hing zijn broek

al op zijn enkels.

Standvastige scheids
Hij heeft het hele seizoen zijn vaste team gefloten. Die dag speelde dat team tegen 
de ouders; die wedstrijd zou hij fluiten. Op dezelfde dag werd de afscheidswed-
strijd van Corné en Arjan gespeeld; het door hen samengestelde team speelde tegen 
het huidige Kloetinge 1. Men vroeg hem, of hij die wedstrijd zou willen fluiten maar 
hij koos voor ‘zijn’ team. Pas toen bleek, dat er voor de afscheidswedstrijd geen 
scheidsrechter was, gaf hij toe, maar wel onder de voorwaarde, dat er een vervan-
ger gevonden moest worden voor het fluiten van ‘zijn’ team.
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T1. Vertel eens wat over jezelf….
“Ik ben mama van Jens van bijna 
11 en van Mees van 7 jaar. Negen 
jaar geleden zijn Robert en ik na 
een paar jaar buiten de pro-
vincie weer terug naar Zeeland 
gekomen. In Den Haag hebben 
we samen gestudeerd en daarna 
hebben we nog een paar jaar in 
Gouda gewoond. Het Zeeuwse 
bleef echter trekken en we zijn 
weer terug gekomen. We wilden 
heel graag in de Bloemenbuurt in 
Goes komen wonen en dat lukte. 
Daar wonen we nu nog steeds. Ik 
heb een leuke baan als Marketing 
& Communicatie adviseur bij Kin-
deropvang Walcheren en in m’n 
vrije tijd ga ik graag samen met 
de mannen zeilen in de zeilboot 
die we vorig jaar hebben ge-
kocht, kamperen, naar het strand 
en sinds kort hardlopen.” 

2. Je 2 zoons spelen allebei in 
de jeugd. In welke teams en op 
welke positie spelen ze?
“Jens speelt in E7, hij is 6 jaar 

geleden bij de Ministars begon-
nen als verdediger en speelt nu 
rechtsbuiten/spits. Hij is heel 
gedreven, heeft goed inzicht en 
een beregoede conditie. Bij zijn 
eerste training stuurde ik ‘m het 
veld op met zijn scheenbescher-
mers over z’n sokken heen…. 
Mees zit in F6 en staat heel 
graag vooraan om de bal in de 
goal te schieten. Toen hij twee 
jaar geleden bij de Ministars 
begon wist hij niet beter dan dat 
voetbal ‘bij het leven hoort’. Hij 
ging vaak mee om te kijken bij 
trainingen en wedstrijden van 
Jens en vond het zelf ook logisch 
dat als je vier jaar wordt dat je 
dan naar school gaat en als je 
vijf bent dat je dan op zwemles 
en op voetbal gaat. Inmiddels wil 
hij niet anders meer, ook al komt 
er per volgend jaar een einde aan 
zijn hechte team.” 

3. Robert is ook erg actief, wat 
doet hij allemaal?
“Robert is docent Lichamelijke 

Opvoeding op het Ostrea lyceum 
en traint/ begeleidt sinds het 
begin het team van Jens. Hij is 
een positieve trainer en coach en 
vormt een mooi team samen met 
zijn medetrainer/coach Mischa. 
Als mijn vader komt kijken bij 
een wedstrijd gaat hij op het 
geluid van Robert z’n stem af, 
hij geeft aanwijzingen en veel 
complimenten en weet door zijn 
vak z’n stem goed te gebruiken. 
Ze zijn inmiddels al heel wat 
keren kampioen geworden met 
het team, ik ben eerlijk gezegd 
de tel een beetje kwijtgeraakt. 
Mees zou ook graag door zijn 
papa getraind worden, maar hij 
kan zich niet in tweeën splitsten. 
Daarnaast gaat hij ook graag 
kitesurfen; zodra de wind boven 
4 bft komt rijdt hij naar één van 
de stranden om z’n vlieger op 
te laten en z’n board onder te 
binden.”

5. Kom je al lang op Kloetinge en 
wat vind je van de club?

Voetbal-
vrouwen

 
Twee zoons die in de jeugd voetballen en een man die 
trainer is. Het leven in huize Veldhuizen draait om voet-
bal. Wat vindt Esther daar van en houdt ze zich staande in 
dat voetbalgeweld? We vroegen het haar.

Esther Veldhuizen
Door Marieke Esser
en Lineke Minderhoud

Bij zijn eerste training stuurde ik ‘m het veld op met zijn 
scheenbeschermers over z’n sokken heen…. 
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“Ik kom nu 6 jaar op het Wes-
selopark, ik vind het een hele 
prettige club waar een goede 
sfeer heerst. De accommodaties 
zijn mooi en functioneel en ik 
vind dat er voor de jeugd leuke 
dingen worden georganiseerd: 
de toernooien, het kamp, de Sin-
terklaasviering, het bioscoopbe-
zoek, pupil van de week en alle 
andere dingen. 
We vinden het gezellig om op 
zaterdag nog even wat te blijven 
drinken in de kantine, de jongens 
vinden het heerlijk om dan nog 
wat te spelen in de pannakooi , 
op de skatebaan of te kijken bij 
andere teams.”

6. Wat vind je van het voetbal-
spel?
“Ik houd alleen van voetbal als 

mijn jongens spelen. Ik vind 
het mooi om te zien hoe ze zijn 
gegroeid in hun spel en nog 
steeds groeien. Het is goed dat 
ze op deze manier leren samen-
werken in een team en leren 
dat je samen tot prestaties kunt 
komen. Na een wedstrijd vraag 
ik ook nooit ‘Hoeveel was het?’, 
ik wil ze meegeven dat dat niet 
het belangrijkste is. Samen een 
prestatie neerzetten, plezier 
hebben en fysiek bezig zijn dat 
is wat mij betreft belangrijk bij 
amateurvoetbal.
En wat betreft het voetbalspel op 
zichzelf: vooruit, als Nederland 
ver komt in een EK of WK finale 
kijk ik ook graag, maar verder zie 
je mij niet met een bakje chips 
voor Eredivisie Live zitten, dit in 
tegenstelling tot de mannen.”

9. Wat zijn je eigen hobby’s?
“Sinds eind vorig jaar hebben 
we een zeilboot. Die zijn we nu 
een beetje aan het ontdekken en 
ik ben druk aan het studeren op 
knopen, vaarregels en dat soort 
bijkomstigheden. Verder ben 
ik graag bezig met vormgeving, 
fotografie en met een handige 
app ben ik hardlopen leuk gaan 
vinden.”

10. Een zaterdag winkelen of een 
zaterdag op het Wesselopark in 
Kloetinge ?
“De jongens spelen nu nog vaak 
vroeg in de ochtend, daardoor 
staat niet de hele dag in het 
teken van voetbal. Prettig, want 
zo is het lekker in evenwicht. ’s 
Ochtends ballen en ’s middags 

Het gezin Veldhuizen, een hechte eenheid
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andere dingen doen, met het ge-
zin of inderdaad met een vrien-
din lekker slieren in Antwerpen 
of Breda.”

11. De vraag van voetbalvrouw 
Monique de Bruine: Wat vind je 
van de beslissing van de KNVB 
om met ingang van komend 
seizoen voor bepaalde teams een 
10 minuten tijdstraf na een gele 
kaart in te voeren en zou dit niet 
voor het gehele amateurvoetbal 
ingevoerd moeten worden?
“Gelukkig staat respect binnen 
de voetbalwereld weer (extra) 
op de agenda. Ik moet zeggen 
dat ik bij vv Kloetinge weinig 
respectloos gedrag tegenkom, 
dat is mooi want het is toch te 
gek dat spelers, scheidsrechters, 
trainers of wie dan ook worden 
uitgescholden of fysiek geweld 
worden aangedaan. Zeker in 
het bijzijn van kinderen moeten 
volwassenen maar ook de oudere 
jeugd het juiste voorbeeld geven 
en elkaar met respect bejegenen. 
Een scheids staat vrijwillig te 
fluiten en ziet niet alles, maar 
ouders of trainers die dat vanaf 
de lijn op felle wijze bekritise-
ren vind ik echt niet kunnen. 
Strenger straffen op en naast het 
veld lijkt me prima als hiermee 
meer respect afgedwongen kan 
worden.”

Wil je nog iets kwijt?
“Ik vind het een mooie ontwik-
keling dat de oudere jeugd als 
scheidsrechter wordt ingezet 
bij wedstrijden van de jongere 
jeugd. Ik weet niet of dit volgend 
seizoen vervolgd wordt, maar ik 
denk dat het voor iedereen leer-
zaam is en dat het de betrokken-
heid binnen de club vergroot.
Verder heb ik weleens begre-
pen dat er vroeger bij de club 
een soort ruilsysteem was voor 
voetbalschoenen van de jeugd; 
de maat die niet meer past lever 
je in en ruil je voor een grotere 

maat. Zo kan er langer gebruik 
gemaakt worden van een paar 
schoenen. Fijn voor de porte-
monnee en het milieu. De schoe-
nen die uiteindelijk overblijven 
kunnen daarna wellicht naar Port 
Elizabeth in Zuid-Afrika waar-
voor eerder een inzamelingsactie 
is georganiseerd. Als er behoefte 
aan is, zou ik een dergelijk ruil-
systeem graag samen met een 
andere enthousiaste vrijwilliger 
opzetten. Reacties zijn welkom 
op eveldhuizen@zeelandnet.nl.”

12. Welke vraag zou je aan de 
volgende voetbalvrouw willen 
stellen?
“Afgelopen winter hebben 
veel teams door het winterse 
weer weinig wedstrijden kun-
nen spelen en moest er later in 
het seizoen doordeweeks veel 
ingehaald worden. Tegen de tijd 
dat het mooier weer werd, waren 
de trainingen en de competitie 
grotendeels afgelopen. Lijkt het 
jou verstandig om de winterstop 
wat te verlengen en het seizoen 
iets langer door te laten lopen?”

Kent u ‘m nog?

In het vorige nummer hebben we Aad van Wijnen in kostuum aan u 
voorgesteld middels een bewerkte foto. Aad bleek echter de voor-
keur te geven aan z’n eigen garderobe. Zie hier de originele foto, 
gemaakt door Dirk Veldhof.
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Pupil van de week

Zoë tussen alle grote jongens
FOTO JOEP ZOETEWEIJ

VRAGEN 

Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Het is een topclub!.
Wat vind je leuk aan de training? 
Ik heb er plezier en je leert er 
nog eens wat.
Denk je later het 1e te halen? 
Misschien .
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Af en toe.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Drummen.
Op welke school zit je?
Bisschop Ernstschool in groep 7.
Wat wil je later worden? 
Paleontoloog (dinosaurus onder-
zoeker)
Wat is je favoriete club?
FC Barcelona en Ajax.
Wie is je favoriete voetballer?

Messi.
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Iedereen.

Wat lust je niet graag?
Spruitjes.
Wat eet je het liefste?
Pannekoeken.
Waaraan heb je een hekel?
Mensen die pesten en/of roken.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Linksvoor of linksmidden.
Wat kan je het beste bij voetbal-
len?
Hard schieten met mijn linker-
been en scoren.
Wat is het mooiste dat je bij Kloe-
tinge hebt meegemaakt?
Voetbalkampen, kampioenschap-
pen en internationaal toernooi in 
Almere.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
3-2 voor Kloetinge.

Presentatiegids
2005-2006

Dertiende editie € 5,95

De einduitslag had ze bijna goed gereaden

Zoë Weijma 
 
Op zaterdag 11 mei werd de laatste competitiewedstrijd van Kloe-
tinge gespeeld. Het was tevens de drukstbezochte ontmoeting van 
dit seizoen. HSV Hoek kwam op bezoek en dat zorgt altijd voor extra 
aandacht. Dat er ook nog eens met 4-2 werd gewonnen maakte de 
middag helemaal fraai. De tienjarige Zoë uit E9 maakte het als pupil 
van de week allemaal van dichtbij mee.
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Het seizoen 2012-2013 zit er op. In zijn totaliteit ge-
nomen was het voor vv Kloetinge geen slecht seizoen. 
Er komt nu een tijd van rust want ook de vakanties zijn 
in zicht. Dit alles betekent echter niet dat alle vrijwilli-
gers van de vereniging nu op hun lauweren kunnen gaan 
rusten. Na een seizoen zijn er altijd wat achterstallige 
werkzaamheden te verrichten en van veel vrijwilligers 
wordt verlangd dat ze alles weer gereed maken voor het 
komende seizoen. Kortom in een vereniging als Kloetinge 
met zoveel leden en zoveel teams is heel wat werk aan de 
winkel om weer een goede start in het nieuwe seizoen te 
kunnen maken. Vandaar dat in het laatste clubblad van dit 
seizoen de aandacht op één van de vrijwilligers op zijn 
plaats is.

Vrijwilliger van de maand

Hans van de Linde

Vrijwilliger van de maand

Echter niet te veel aandacht.
Hans van de Linde is niet iemand 
die veel aandacht wil. Hij werd 
door mijn telefoontje een beetje 
overdonderd; hij kreeg niet de 
kans om te zeggen: Nee, dat 
hoeft voor mij niet.” Toch werd ik 
op een maandagmiddag met alle 
égards door hem en zijn vrouw 
Nellie bij hen thuis ontvangen. 
We gaan gezellig met zijn drieën 
in de achterkamer aan de tafel 
zitten. Zonder iemand tekort te 
doen denk ik dat niemand aan 
de Tervatenseweg in Kloetinge 

zo’n mooi plekje heeft als Hans 
en Nellie.

Wij kunnen dit een idyllisch 
plekje noemen
Als je daar één keer geweest 
bent dan zal je zeker beamen dat 
Hans en Nellie op een idyllisch 
plekje in Kloetinge wonen. Wie 
zoekt dat in Tervaten? En toch 
is dat er! Hans zijn vader heeft 
destijds het alleenstaande huisje 
gekocht. In de loop der jaren 
is er nog al wat aan verbouwd 
waardoor een ruime vrije wo-

ning met een geweldig uitzicht 
is ontstaan. Eén van de hobbies 
van Hans en zijn vrouw is tui-
nieren. Die tuin draagt echt wat 
moois aan dit geheel bij. Het is 
kennelijk ook vruchtbare grond. 
Je treft er van alles aan. Fruitbo-
men, peren en pruimen maar ook 
frambozen en het bijzondere is 
dat er ook twee bomen (ranken) 
kiwi’s staan die vruchten dragen. 
Bij vertrek kreeg ik zelfs enkele 
kiwi’s mee en ze smaken best 
goed. Kiwi’s groeien dus niet 
alleen in Nieuw Zeeland maar 
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ook in de Provincie Zeeland, in 
Kloetinge, dus. Bovendien is de 
achtertuin (het totale perceel 
bestaat uit zo’n 700 m2) zodanig 
ingericht dat je er zowel in het 
voorjaar als in het najaar heerlijk 
kunt vertoeven.
 
Tot dusver nog geen voetbal-
praatje
Ja, dat komt nog. Eerst wat in-
drukken weergeven. Hans en Nel-
lie wonen daar vanaf 1975, het 
jaar waarin ze getrouwd zijn. Ze 
wonen nu weer met z’n tweeën, 
zoals ze zijn begonnen, maar nu 
met een zee van ruimte. Het was 
in het huis aanvankelijk dichter 
bevolkt maar de twee dochters 
zijn al een tijdje de deur uit, 
nadat ze hun jeugd in Tervaten 
hebben doorgebracht. Marianne, 
de oudste, is inmiddels 32 jaar, 
woont samen met een vriend 
in Breda. Monique is 29 jaar en 
woont ook met een vriend samen 
maar dan in Etten-Leur. Beide da-
mes komen uit een sportief gezin 
en hebben beiden gekorfbald in 
Blauw-Wit. Ze zijn begonnen bij 
de jeugd maar kwamen uiteinde-
lijk terecht in het 1e achttal. Het 
was zelfs voor de Kloetingse club 
een verzwakking toen zij naar 
elders vertrokken. Beiden korf-
ballen nog in ELKV, de Ettense 
korfbalclub te Etten-Leur, een 
leuke en mooie plaats, ik denk 
bij de meesten wel bekend want 
als je richting Breda rijdt dan ga 
je er omheen. De sfeer in die club 
is goed en komt overeen met die 
bij Blauw-Wit en dat geldt ook 
qua sterkte. Beide dochters heb-
ben een goede maatschappelijke 
functie omdat ze een HBO-oplei-
ding hebben genoten. Marianne 
is verpleegkundig specialiste in 
de psychiatrie en Monique werkt 
bij een reisorganisatie in Rot-
terdam.

Nu wordt het tijd voor de voetbal
Het is steeds interessant om wat 
achtergronden te weten maar 
uiteindelijk kom je om over het 
vrijwilligerswerk in de voetbal 
te praten, d.w.z. wat betekent ie-
mand voor de club. Wel, Hans die 
nu 63 jaar is, is al van zijn 16e 
lid, dus hij weet best één en an-
der te vertellen. Toen hij lid werd 
waren er nog geen mini-stars, 
F-jes, E-tjes enz., nee er was al-
leen een A-elftal en uiteraard ook 
senioren. Hij is dus begonnen 
bij de A’s onder begeleiding en 
training van wijlen Lau de Neef. 
Later speelde Hans wel eens een 
enkele keer in het 2e elftal maar 
heeft hoofdzakelijk alle elftal-
len van het 2e tot en met het 9e 
elftal doorlopen. Ja, de laatste 
jaren komen we niet verder dan 
tot het 6e. Daar staat tegenover 
dat we nu veel meer jeugdteams 
hebben. Dat biedt perspectief 
voor de toekomst. Nu wordt alles 
netjes geregeld. Toen Hans des-
tijds leider/lijder!! en aanvoerder 
van één van de elftallen was 
moest hij zelf alles organiseren. 
Je moest zorgen voor de for-
mulieren, thee halen in de rust 
voor zover die beschikbaar was. 
Ook na afloop was het opruimen 
geblazen. Bovendien was het zo 
dat je soms moest zorgen een 
elftal bij elkaar te krijgen. Dit 
was wellicht vroeger gemakkelij-
ker dan tegenwoordig. Als je lid 
was dan wilde je spelen, in welk 
elftal dan ook. Zo maar verstek 
laten gaan was er eigenlijk niet 
bij. Tegenwoordig vraag je je wel 
eens af hoe het komt dat iemand 
zo maar niet op komt dagen. 
Nu valt dit bij Kloetinge geluk-
kig wel mee. We hebben best 
een stel trouwe leden die hun 
verantwoordelijkheid kennen. 
Hans vindt het echter jammer 
dat maar weinig leden van toen 
nog op het sportveld komen of 
zich als vrijwilliger aanmelden. 

Ze zouden nog zo veel voor de 
vereniging kunnen betekenen. 
Gelukkig zijn er voor de diverse 
teams wel shirtsponsors. Hans 
herinnert zich één van de eerste 
shirtsponsors: Wies de Witte uit 
de Volkswinkel in Goes. Toen er 
shirts voor de club beschikbaar 
kwamen moest je als aanvoerder-
leider na afloop van de wedstrijd 
de shirts innemen en bij wijlen 
broer Visser brengen, die voor 
het wassen daarvan zorgde.

Buitenlandse spelers
Tegenwoordig spelen bij de top-
clubs veel buitenlandse spelers. 
Zelfs een club als Hoek maakt 
daar gebruik van. Toch heeft ook 
Kloetinge dit fenomeen gekend. 
Volgens Hans woonden dan wel 
verbleven een paar Liberianen in 
Kloetinge. Hoe die daar terecht 
kwamen, Joost mag het weten. Ze 
werden echter niet betaald. Hans 
herinnert zich ook nog een Belg 
en een Pools lid. Die Pool heette 
Stefan Pagowski; hij werkte hier 
ergens en had een vrouw en drie 
kinderen. De Liberianen gingen 
op vrijdagavond vaak stappen in 
Rotterdam en door wie werden 
ze de andere dag opgehaald? Ja, 
natuurlijk Hans was toen zo gek 
om dat te doen. Helaas is Stefan 
inmiddels overleden en waar die 
anderen terecht gekomen zijn is 
niet bekend.

Verzorging van de clubkrant
Als je in het archief van de club 
duikt dan kom je nog veel oude 
clubkranten tegen. Dit was toen 
het voornaamste communicatie-
middel. Dit neemt niet weg dat   
VVK altijd één van de clubs is die 
trouw een clubblad heeft uitge-
geven en dit nog in ere houdt. 
Samen met Kees Bastiaanse 
heeft Hans die clubkrant destijds 
verzorgd. Nu is hij weer op het 
‘oude nest’ teruggekeerd want 
samen met Adri de Bruine en een 
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paar andere vrijwilligers wordt 
‘Op de Korrel’ periodiek in elkaar 
getimmerd. Dat wil zeggen als 
de diverse pagina’s zijn gedrukt 
dan moeten deze verzameld 
worden, de omslagen gevouwen, 
de bladzijden er in, het geheel 
met nietmachine hechten en met 
een hamer aantikken. Een heel 
karwei dus en dan zijn ze nog 
niet bezorgd.

In de ouwe kantine
Veel oudere leden zullen nog 
wel weten hoe de oude kantine 
er uitzag met aan het hoofd 
daarvan Johan Hollestelle. In 
die kantine gebeurde veel. Daar 
moesten o.a. ook de toto en lotto 
formulieren ingeleverd worden. 
Dat was ook een heel gedoe maar 
Hans deed dit o.a. samen met 
Johan. Zo zouden we nog met een 
aantal zaken uit de oude doos 
door kunnen gaan want als je al 
zo lang als Hans lid ben van de 
vereniging dan kun je veel uit 
het verleden putten.

Was ook Nellie bij de voetbal-
sport betrokken?
Nee, niet direct maar ze vond 
het best wat Hans allemaal voor 
de club deed en nog doet. Hans 
vindt dat de werkzaamheden 
voor hem op het ogenblik wat 
op een laag pitje staan want 
als je niet volledig meer werkt 
zouden ze misschien van alles 
in je schoenen willen schuiven. 
Nellie heeft vroeger wel wat 
sport bedreven, tennis, yoga en 
zwemmen. Zijn ze daardoor aan 
elkaar gekomen? Nee, nee, dat 
heeft een heel andere oorzaak. 
Hans heeft vroeger jaren bij de 
toen nog zelfstandige Gemeente 
Kloetinge gewerkt. En wie was 
de typiste, Nellie natuurlijk. 
Na de gemeentelijke fusie van 
Kloetinge met groot Goes hebben 
beiden daar eveneens een baan 
gehad en zo is het gekomen. 

Nu we ook dat weten gaan we 
afsluiten.

Het was een gezellige 1½ uur
De koffie smaakte prima en daar-
bij een lekkere koek, dat gaat er 
altijd in. Je mag weten dat we 
tussendoor ook nog wel eens 
over koetjes en kalfjes praatten 

maar dat hoort nou eenmaal bij 
een prettig gesprek. En nu breekt 
op korte termijn de vakantie aan. 
Ook Nellie en Hans genieten al 
jaren van hun caravan. 
Allemaal een goede vakantie 
toegewenst.

Leen Kraak

Nieuwe spits ontdekt
Tijdens de wedstrijd Kloetinge – Hoek ontmoette ik mijn oud-collega 
Jan Blok, voorzitter van Wolfaartsdijk.
De avond ervoor hadden zij een bedrijventoernooi georganiseerd. 
Tijdens de wedstrijden ontdekte hij een nieuwe spits: razendsnelle 
rushes, knallende schoten en een tomeloze inzet. Het ging om een 
directeur van een van de grotere bedrijven van het dorp. Tevens 
een groot supporter van Kloetinge door zijn aanwezigheid bij de 
wedstrijden van het eerste team en sponsorschap. U raadt het al: 
Aad van Wijnen. 

Als ik het goed begreep, zal deze senior zich een volgende keer wel 
bedenken, alvorens weer op het veld te stappen. 

JvdW

P.S. De week erna heeft de gemeente Goes 2 m² gras vervangen. Aad 
kwam niet verder, dus was herstel noodzakelijk.
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Organisatie
De hele eerste week van mei had ik zitten hopen dat ik een andere 
wedstrijd zou krijgen want de partij waar ik op stond was nu niet echt 
iets om over naar huis te schrijven, laat staan iets in de Column. Geluk-
kig werd mijn wens vervuld en kreeg ik op woensdag een mailtje dat ik 
naar een tweede klasser mocht in Midden-Brabant.

DE COLUMN
VAN KEES

De thuisclub vocht nog tegen 
degradatie dus er stond nog wel 
iets op het spel. De tegenstander, 
eveneens uit het midden van 
Brabant, had net de week ervoor 
de tweede periode gewonnen 
en ze stonden in de derde ook 
bovenaan. Er zat één man van de 
thuisclub in de bestuurskamer 
en twee van de bezoekers. De 
man van de thuisclub vertelde 
zonder een spier te vertrekken 
dat hij niet in de computer kon 
en dat het zodoende maar met 
een papieren formulier moest. 
Zowel de leider van de bezoe-
kers als ik dachten daar geheel 
anders over. De beide personen 
binnen de vereniging die de code 
kenden, zaten bij een eredivisie 
wedstrijd. Ik heb de man toen 
uitgelegd dat je tegenwoordig 
mobiele telefoons had. Hij ging 
inderdaad bellen maar kreeg 
niemand te pakken. Ik heb 
toen aangegeven dat er zonder 
digitaal wedstrijdformulier niet 
gevoetbald zou worden. Daar 
schrok hij wel van. Toch maar 
besloten alvast te gaan omkle-
den. Toen ik het uniform aan had 
liep ik vrolijk de bestuurskamer 
weer binnen maar daar was nog 
geen steek veranderd. Daarom 
maar alvast naar het hoofdveld 
om warm te lopen. Toen ik daar 
echter liep waren er allemaal 
voetballers van mijn leeftijd. 
tenminste daar ging ik vanuit. 
Toch maar even gevraagd of ik 

goed was en iemand die op de 
brommer was, gezien de helm 
onder zijn shirt vertelde mij 
vrolijk dat het eerste op het 
kunstgrasveld ging voetballen. 
Leuk dat ik het ook wist. Net toen 
ik van plan was om maar eens 
even de bestuurskamer te gaan 
verbouwen kwam men vertellen 
dat de computer geopend was. 
De pasjes van de bezoekers eerst 
gedaan want die lagen keurig op 
volgorde. Toen met behulp van 
de leider van de bezoekers de 
pasjes van de thuisclub gecon-
troleerd want die lagen helemaal 
door elkaar. We konden ook maar 
elf passen vinden dus schijnbaar 
had men geen wissels. Toen weer 
snel naar mijn kleedlokaal maar 
dat was op slot en de beheerder 
(een jongen van een jaar of tien) 
was nergens te bekennen. Geluk-
kig vond ik hem in de kantine 
voor een groot scherm van eredi-
visie live. Langzaam maar zeker 
kwam de stoom uit mijn oren! Na 
het praatje met de assistenten 
dan toch de ploegen opgeroepen. 
Het viel mij op dat er toch reser-
ves op de bank bij de thuisploeg 
zaten. Na twintig minuten viel 
er een speler geblesseerd uit en 
wilde er een andere speler van 
de thuisclub in. Ik zei dat ik dan 
eerst een spelerspas wilde zien. 
Wat waren ze boos maar na vijf 
minuten kwamen ze toch met de 
pas aanzetten en kon hij erin. 
In de rust werd ik verblijd met 

nog drie passen! De thuisploeg 
kwamen overigens al snel op 
voorsprong en leek dus een mak-
kelijke middag te krijgen maar 
de bezoekers hadden bij de rust 
de stand weer gelijk getrokken. 
Na rust liepen de bezoekers snel 
uit door nog twee keer te scoren 
maar vlak voor tijd maakte de 
thuisclub de aansluitingstreffer. 
Verder dan een schot op de paal 
kwamen ze daarna niet meer. 
Het was best een pittig potje 
met twee gele kaarten maar 
behoudens het randgebeuren een 
prima sfeer. 

Feest
Op de laatste speeldag mocht ik 
weer in de tweede klasse fluiten. 
In het Zeeuws-Vlaamse land nam 
een ploeg het op tegen de West 
Brabantse kampioen van deze 
klas. Het was die dag feest bij de 
thuisclub omdat alle kampioenen 
gehuldigd werden en er tevens 
afscheid werd genomen van een 
aantal spelers en vrijwilligers. 
Bovendien wilde men de bezoe-
kers ook nog met een erehaag 
begroeten dus werd er door de 
voorzitter een heel draaiboek 
met me doorgenomen. Het leek 
wel of ik in een film speelde. 
Maar op zich was het allemaal 
wel leuk om mee te maken en 
te zien dat deze vereniging 
er nog echt werk van maakte. 
Overigens kon de thuisploeg 
theoretisch nog een periode 
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pakken dus stond er nog wel wat 
op het spel. Wie nu dacht dat de 
kampioen de zaak gewoon zou 
laten lopen kwam bedrogen uit! 
Ik moest zelfs nog een keer naar 
de borstzak grijpen. Ook namen 
ze al snel een voorsprong maar 
dit werd snel gerepareerd door 
de thuisploeg. Daarna nam de 
thuisploeg een voorsprong maar 
nu repareerden de gasten dit 
snel. Vlak voor rust sloeg zelfs 
de vlam even in de pan en was 
er een heus opstootje. Nadat ik 
twee heren had duidelijk ge-
maakt dat ze best een warme 
douche van mij konden krijgen 
werd het weer rustig. Na rust 
scoorden ze ieder nog een keer 
en ging de wedstrijd eigenlijk als 
een nachtkaars uit. Zodoende zat 
het seizoen er voor mij op. Te-
rugkijkend was het een erg leuk 
seizoen met over het algemeen 
leuke wedstrijden! 

Koud en nat
Gelukkig mocht ik de week erop 
fluiten in de nacompetitie. Mijn 
ene assistent kwam uit de buurt 
dus konden we samen naar mid-
den Brabant afreizen waar twee 
derde klassers gingen strijden 
om promotie naar de tweede 
klas. Het was eigenlijk de tweede 
wedstrijd tussen deze ploegen 
maar de eerste was wegens 
droeve omstandigheden afgelast. 
Een oud-bestuurslid en vader van 
een speler van het eerste was op 
jonge leeftijd overleden. Daarom 
was het nu de eerste wedstrijd 
en dat haalt toch wat druk weg. 
Tijdens de warming–up was het 
gelukkig nog droog al was het 
wel koud. De publieke belang-
stelling was best goed. Na een 
indrukwekkende minuut stilte 
konden we beginnen. Helaas 
begon het zachtjes te regenen. 
De wedstrijd was in één woord 
heerlijk. Gezonde strijd maar op 
één gele kaart na nooit over de 
schreef. Voor rust scoorden ze 

allebei een keer en vlak voor tijd 
wist de thuisclub de overwinning 
nog te pakken. De samenwerking 
met mijn assistenten verliep 
prettig en zonder al teveel pro-
blemen. Want denk er wel om dat 
dit voor ons ook wennen is om 
ineens met neutrale assistenten 
te werken!

Assistenten 
Op donderdagavond mocht ik 
weer optreden in de na-compe-
titie. Zoals gebruikelijk in de 
na-competitie had ik natuurlijk 
weer twee neutrale assistenten. 
In de week voor de wedstrijd bel 
je die op en maak je afspraken 
over aankomst en tenue. Dat 
had ik natuurlijk deze keer ook 
gedaan. We zouden een uur voor 
de wedstrijd op de parkeerplaats  

zijn en op elkaar wachten. Ik was 
aan de vroege kant dus bleef ik 
in mijn auto wachten. Na enige 
tijd kwam er iemand aan die 
een enorme koffer uit zijn auto 
haalde maar wel gewoon door-
liep. Ik dacht: ‘Dat is vast de goo-
chelaar die zijn nummer opvoert 
in de pauze.’ Toen er om zeven 
uur nog niemand was besloot 
ik maar naar de bestuurskamer 
te gaan. Bij de ingang stond 
iemand van de thuisclub op mij 
te wachten die vertelde dat er al 
een assistent was!? Bij binnen-
komst bleek dit de man met de 
enorme koffer te zijn. Een minuut 
of tien later kwam ook de andere 
assistent binnenvallen. Hij had 
een ernstig conflict met zijn tom-
tom gehad naar ik begreep. Maar 
gelukkig waren we nu compleet. 

De ingooi

De ingooi is een onderdeel van het voetbalspel. Sommige spelers 
zijn in staat de bal vanaf de zijlijn voor het doel te gooien.

Tijdens de promotiewedstrijd Kruiningen 2 – Kloetinge 3 bekeek het 
arbitrale trio met argusogen elke ingooi en het ging ook vele malen 
mis. Eén ingooi is minimaal viermaal overgedaan, terwijl tijdens de 
wedstrijd met regelmaat een ingooi niet door de arbitrale beugel 
kon. Tot grote ergernis van de spelers, die steeds liepen te mop-
peren. Vele malen stond de ingooier meer op en over dan achter de 
lijn.

Hans de Bruine weet inmiddels dat er in het nieuwe seizoen ge-
traind moet worden op dit onderdeel.
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Toen we in de kleedkamer waren 
kwam het tweede ‘jammer’ 
moment. Ik had afgesproken dat 
we in het geel zouden gaan. De 
ene assistent had keurig een geel 
shirt en ook de man van de koffer 
toonde na opening ervan een 
enorm scala aan kleurige shirts 
waar ik diep van onder de indruk 
was. Een vluchtige inspectie van 
mijn kant leverde echter geen 
geel op. Toen greep hij een licht-
gevend groen shirt uit zijn voor-
raad en zei trots: “Kijk, geel…….” 
Dit waren overigens de laatste 
woorden die ik van hem heb 
verstaan. Hij sprak een dermate 
plat Brabants accent en boven-
dien in een moordend tempo dat 
ik het absoluut niet kon volgen. 
Ik moest even naar lucht happen 
maar kon toen toch uitbrengen 
dat het knetter groen was. Hij 
keek mij aan alsof hij water zag 
branden. Toen de andere assis-
tent hem ervan overtuigd had 
dat het echt groen was bleef er 
dus niets anders over dan in het 
zwart te fluiten. Toen de koffer-
man tijdens de warming up ook 
nog vergeten was aan de kee-
per te vragen wat die aan ging 
doen zakte de moed echt in mijn 
schoenen. Met een vervelend 
gevoel in de onderbuik begon ik 
aan de wedstrijd. En toen bleek 
dat de beide assistenten wel 
heel goed konden waar ze voor 
kwamen. Sterker nog, ik heb mijn 
collega’s niet op een fout kunnen 
betrappen en aangezien ik zelf 
ook een heerlijke wedstrijd floot 
met dank aan de twee ploegen 
was het gewoon leuk! Zelfs het 
weer werkte mee want we kregen 
maar één buitje te verwerken. 
Het enige wat ontbrak aan de 
avond waren doelpunten (en 
gelukkig ook kaarten).

Vlaggen
De zondag erop mocht ik vlaggen 
bij een wedstrijd voor promotie/

degradatie naar de eerste klas. 
Het was weer in het West-Bra-
bantse land. Nu zullen de trouwe 
column lezers weten dat dit niet 
mij favoriete bezigheid is. De 
scheids kende ik niet; hij kwam 
uit Oost-Brabant. De andere 
assistent kende ik wel want hij 
is één van de langst fluitende 
scheidsrechters in het Zeeuwse. 
Na een prettige warming-up wa-
ren we er helemaal klaar voor. Nu 
had ik vrijdagavond speciaal een 
oefenpotje gevlagd om te kijken 
of ik het nog kon want het was 
toch alweer een jaar geleden. 
In het oefenpotje ging het goed 
maar deze middag gierden de ze-
nuwen toch weer door mijn keel. 
Bij de eerste beste voorzet ging 
het al fout. De lange spits van 
de thuisclub stond buitenspel 
maar ik zag niet dat voor hem 
nog de kleine linksbuiten stond. 
Die nam de bal aan en stond niet 
buitenspel. Maar ik stond al met 
mijn vlag in de lucht! Gelukkig 
weinig commentaar maar ik had 
direct de bibbers. Toen ik een 
minuut later een ingooi voor 
de aanvallende partij gaf waar 
ik ook 200% zeker van was en 
de scheid mij liet staan en de 
andere kant op wees had ik het 
wel gehad. Het liefst had ik op 
dat moment mijn vlag plechtig 
aan de aardige man achter mij 
gegeven en was onopvallend van 
het sportpark verdwenen. Al snel 
begreep ik dat dit geen optie 
was dus toch maar weer de rug 
gerecht en door gegaan. Geluk-
kig ging het de rest van de eerste 
helft bijna vlekkeloos al vlagde 
ik nog een keer te vroeg maar 
daar zeurde niemand over. In de 
rust bood de scheids zowaar zijn 
excuus aan voor het incident bij 
de ingooi maar ik heb hem toch 
wel even duidelijk gemaakt dat 
ik dat niet leuk vond. Gelukkig 
spaarde hij mij in de tweede 
helft door uitsluitend mijn advies 

te volgen De bezoekers wonnen 
met 2-3. Ik ging er vanuit dat 
dit mijn laatste optreden voor 
dit seizoen was maar dat bleek 
gelukkig een vergissing.

Finale
Tot mijn onmetelijke vreugde 
kwam er op maandag weer een 
mail met zelfs nog een scheids-
rechtersaanstelling! Ik mocht 
één van de finales voor promotie 
naar de derde klasse fluiten. 
Het was een wedstrijd tussen 
twee midden-Brabantse ploegen 
op neutraal terrein. Het geeft 
altijd een zekere druk maar het 
is natuurlijk wel de kers op de 

vo
etb

alweetjes

Einde competitie

De onduidelijkheid over de 
Jupiler League is groot geweest. 
Overgang van 2 amateurclubs 
naar deze klasse? Beloften 
teams erbij om aan twintig 
teams te komen? 
Inmiddels is bekend, dat alleen 
de kampioen van de zondag-
hoofdklas overstapt.

Voor de amateurcompetitie op 
zondag kan dit stevige conse-
quenties hebben, want promo-
tie uit de topklasse naar het 
betaald voetbal levert een extra 
promotieplaatsen op en dit 
werkt door in vele klassen.

Onbegrijpelijk dat dit nu nog 
gebeurt. Jammer dat de KNVB 
Betaald Voetbal zo laat in gang 
komt. Wellicht dat er tussen-
tijds nog allerlei andere zaken 
gebeuren.

JvdW
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taart. Het was zowaar mooi weer 
die zondagmiddag dus daar kon 
het niet aan liggen. Het was 
duidelijk dat de publieke belang-
stelling groot was deze dag. Er 
was direct een goede klik met 
mijn assistenten. Zij waren beide 
serieus en dat is prettig voor 
zo’n belangrijke wedstrijd. De 
opkomst op het veld was enerve-
rend. Er werd heel veel confetti 
afgeschoten maar dat gaf wel 
een prachtige sfeer. We konden 
helaas niet op tijd beginnen want 
het veld moest eerst van een 
grote hoeveelheid papier worden 
ontdaan. De wedstrijd was he-
laas na een kwartier al gespeeld 
want toen had de ene ploeg al 
drie keer gescoord. De partij liep 
wel lekker en ik had al snel in de 
gaten dat het geen vervelende 
ploegen waren. Over heel de 
wedstrijd twee kaarten dat valt 
natuurlijk mee. Ook nog eerlijk 
verdeeld over beide ploegen. Bij 
de rust had de ene ploeg al vier 
keer gescoord en de andere één 
keer. Toen het kort na rust zelfs 
vijf tegen één werd was de span-
ning helemaal weg. Kort voor 
het einde scoorden ze ook nog 
een zesde treffer maar dat was 
alleen nog voor de statistieken. 
Gelukkig bleven beide ploegen 
netjes voetballen en was het 
echt een heerlijke afsluiting van 
het seizoen. Dus kon ik met een 
heel goed humeur naar huis. Dat 
humeur werd zelfs niet aangetast 
toen bleek dat iemand mijn auto 
met een flinke parkeerschade 
had beloond. Het wachten was 
nu op een eventueel bericht over 
promotie. Vanaf negen uur die 
zaterdag heb ik op mijn telefoon 
gestaard. En dat was best moei-
lijk aangezien ik tegelijkertijd 
de ‘Ride for the Roses’ aan het 
fietsen was. Pas om half twaalf 
kwam het verlossende telefoon-
tje en hoorde ik dat ik eerst was 
geëindigd en werd beloond met 
promotie! Eind goed al goed 

dus en zodoende ben ik volgend 
jaar weer een niveau hoger te 
bewonderen. 
Iedereen een prettige vakantie!

Kees 

Avondwedstrijden
Door de winterperiode werd er de 
laatste weken van de competitie 
bijna elke avond gevoetbald op 
het Wesselopark. Van maandag t/m 
donderdag was de bestuurskamer 
bezet voor een goed verloop van de 
wedstrijden. Als het dan donderdag-
avond is, wil je als verantwoordelijke 
wel eens op tijd thuis wezen. Soms 
lukt het niet.

Na een competitiewedstrijd met een 
officiële scheidsrechter was het na 
afloop wachten op de scheids om het 
formulier in orde te maken. Het bleef 
echter maar duren. Ook de tegenstander 
uit Zeeuws-Vlaanderen wilde graag naar 
huis, omdat zij nog een autorit van bijna 
een uur voor de boeg hadden.

Na verschillende keren op de gesloten deur geklopt te heb-
ben, kwam de scheidsrechter meer dan drie kwartier later 
tevoorschijn... met zijn vriendin! Natuurlijk leverde dit allerlei 
speculaties op van: Thuis geen douche? Samen een goed ge-
sprek gevoerd en nog veel andere ‘wilde’ ideeën.

Voor de scheidsrechter wellicht een leuk einde, maar tegen-
stander en thuisploeg waren er niet blij mee.

JvdW

P.S. Dit was de laatste Column van Kees in ‘Op de Korrel’. De 
redactie heeft besloten op zoek te gaan naar iets anders. We 
bedanken Kees voor de vele uren leesplezier. Zijn column is te 
lezen op de website van de scheidsrechtersvereniging.

De redactie
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Voorbereidingsprogramma Kloetinge 1
seizoen 2013/2014 (onder voorbehoud)

week 31: 
Zaterdag 27 juli: 09.30 uur kennismakingsdag met o.a. training 1 
Maandag 29 juli: 19.30 uur training 
Woensdag 31 juli: 19.30 uur training 
Vrijdag 2 augustus: 11.00 uur training, daarna vertrekken naar trainingsweekend Heerenveen 
Zaterdag 3 augustus  Trainingsweekend Heerenveen met training
Zondag 4 augustus  Trainingsweekend Heerenveen met training

week 32:
Woensdag 7 augustus 19.30 uur Sloepoortcup Nieuwdorp. Oostkapelle, GPC en Goes 
Donderdag 8 augustus 19.30 uur Training 
Zaterdag 10 augustus   Finales Sloepoortcup in Nieuwdorp

week 33:
Dinsdag 13 augustus 19.30 uur Training 
Woensdag 14 augustus 19.30 uur Training 
Vrijdag 16 augustus 19.00 uur Bouman Toernooi in Kloetinge: Kloetinge – Roosendaal 
Zaterdag 17 augustus 17.00 uur  Bouman Toernooi in Kloetinge: Kloetinge – Goes 

week 34:
Dinsdag 20 augustus 19.30 uur Training 
Donderdag 22 augustus 19.30 uur Training 
Zaterdag 24 augustus ?? uur Beker 1 

week 35: 
Dinsdag 27 augustus ?? uur Beker 2
Donderdag 29 augustus 19.30 uur Training 
Zaterdag 31 augustus ?? uur Beker 3

week 36:
Dinsdag 3 september 09.30 uur Training 
Donderdag 5 september 19.30 uur Training 
Zaterdag 7 september 14.30 uur Competitie 1 

Oefenpotje
Een vriendschappelijk wedstrijd, zo maar op een avond op het Wes-
selopark. Na afloop kwam de scheidsrechter boven in de commis-
siekamer. Toen gevraagd werd wat de eindstand was, zei hij: “Ik zou 
het niet weten; het was maar een oefenpartijtje!” 
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Joost Folmer 
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 31 25 62
  Richard de Jonge 06 52 07 53 98
3e T Hans de Bruine 21 39 33
 T Serge Quinten 21 27 77
 L Ruud Godeschalk 06 53 41 81 77
 L Huib Quinten 06 50 64 75 66
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L  Jurgen van Cutsem 06 5 1 57 59 23
  Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
  Nico van Buren 22 92 17
5e  T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
  Laurens Oele 06 51  07 27 77
6e L Mark Lubbers 06 30 40 76 42
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, A3, C4, C5 vacant
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 Philip van Gurp 31 65 00

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 06 21 66 00 71  
 L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
A2 T John Hofs 06 38 74 37 39
A3 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Rogier Veenstra 06 24 69 68 25
 T/L Arsenio van Aerde 06 28 15 69 31
 L Thijs van der Knaap 06 10 34 72 00
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
B2 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mart-Jan Goud 06 15 03 61 01
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46
 L Erik Willemse  06 25 38 01 09
B3 T Mohammed El Mecanqui 06 33 62 80 32
 L Theo Schepens 25 13 22
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85  
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Kai Walraven 06 83 25 87 17
 T Serge Ouinten 21 27 77
 T Gerard Murre 21 19 33
 T Karel Voorbach 25 10 67

C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Marijn Corstanje 56 71 70
C4 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 L John Koster 25 29 88
C5 T Marijn Nijsse 06 27 37 80 21
 T Nick Peursum  06 55 80 69 98
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 73 06 58
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Carlos de Jonge 58 21 70
D3 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel
D4 T Danny Hijdra 38 39 30
D5 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 22 29 92
 L Harry van Waveren 06 14 43 53 25
D6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
D7 T Rien Menheere 23 16 85
MD1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
  Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E2 T Evert de Gijsel 21 96 29
 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
E3 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Eric Houtepen 21 37 39
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45
E6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37
 T Eric Hoondert 25 10 92
E7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38
E8 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
E9 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48
F1 T Jan Bouman 06 13 17 40 35
 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
F2 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Cor van Gogh 25 14 33
F3 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
 T Remco van der Kuijl 06 23 93 59 08
F4 T Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F5 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 21 52 45
F6 T Jeffrey van de Velde 22 99 99
 T Abko Nijsse 27 58 40
F7 T Wijnant Snoek 21 86 93
 T Sander van Rooijen 23 30 42
F8 T Kornelis Kamerling 06 53 54 71 20
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Peter Bot 06 20 43 82 41

F9 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

MINISTARS
Mini1 T Markees Zuidweg 06 50 99 69 46
 T Marcel Kole 06 51 14 39 66
Mini2 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Theo Bickelmeijer 21 36 81
Mini3 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
Mini4 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 webmaster@vvkloetinge.nl
Bert Schonewille, Martin Robesin
Patricia van Gastel, Antoine van Goethem,
Arie van Bochove
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 06 23 30 26 66
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
Marinus Blomaard
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


