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 gerardmurre@vvkloetinge.nl
Algemene zaken en Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32
   financiën adjoosse@vvkloetinge.nl
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 cjmulder@zeelandnet.nl

Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website
www.vvkloetinge.nl

Op de Korrel
is het officiele clubblad van de
Voetbalvereniging Kloetinge
Seizoen 2009-2010
Oplage 850

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

Redactie-adres
Weegbree 26
4421 MK  Kapelle
Tel. 257401
Email: redactievvk@zeelandnet.nl

Verschijning
Tijdens het voetbalseizoen.
De redactie houdt zich het recht voor om ingezon-
den 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 toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie.

Inlevering kopij
Via email of de kopijbox in de kantine. Uiterste 
inleverdatum staat vermeld in dit nummer.
Grote illustratiebestanden zijn minder geschikt om 
door te mailen. Deze graag op schijf aanleveren.

Inlevering advertentiemateriaal
Drukkerij Zeeland
Postbus 349, 4460 AS  Goes
Email: zeeland.druk@zeelandnet.nl

Layout en opmaak
Henk Schalkoort

Productie:
vv                  Kloetinge

C O L O F O N

 OP DE

KORREL



2  OP DE KORREL - mei 2010 Engineering

Colofon + organisatie  ................................. 1
Van de redactie  .............................................. 2
Van de voorzitter  ........................................... 3
Uit de bestuurskamer  ................................. 4
Gevonden kledingstukken  ........................ 4
Ingezonden brief  ............................................ 4
De column van Kees (maart)  .................. 5
Evenementenkalender  ................................ 7
Eerste paal kleedaccommodatie  .......... 8
Green White Sugarbite  ............................... 9
Sponsor vdm BOZ  ......................................  10
Club van 100  ................................................  12
Afscheid oudste raspaard  ......................  13
Uitnodiging ALV  ..........................................  14
Opzeggen lidmaatschap  .........................  14
Ledenmutaties  ............................................  14
Man of the match  ......................................  15
Mooi! Weer Voetbal Toernooi ...............  16
Uitnodiging seizoensafsluiting  ............  17
Tweede mountainbiketocht  ..................  18
Stunt met een rund  ...................................  20
Vrijwilliger vdm Erik Westerbeke  ........ 21
De column van Kees (april)  ...................  23
Nieuwbouw  ...................................................  25
Verjaardagen F- en Minipupillen  ........  26
Kleding bestellen  ........................................  27
Pupil vdw Remco Anthonisse  ..............  28
Schoolvoetbal Wesselopark ..................  28
Kloetinge E7  .................................................  29
Infolijst  .............................................................  30

Planning volgende uitgave:
juni 2010

Van de redactie
Als ik dit schrijf (op 19 april) is de competitie in de beslissende fase.
Kloetinge 1 heeft nog één punt nodig om te promoveren naar de hoofdklas. 
In de bekercompetitie heeft het team zich geplaatst voor de halve finale 
en dat betekent automatisch plaatsing voor de strijd om de Amstelcup, net 
zoals aan het begin van dit seizoen.
Kloetinge A1 is na 1 seizoen weer terug in de derde divisie en dat is een heel 
mooi resultaat!                                                                                    
In de zaal zijn we ook aan het eind van de competitie. In het volgende 
nummer van dit clubblad kom ik hierop terug met een verslag van het dan 
afgelopen seizoen.

De nieuwbouw is ook begonnen en dat is niet voor zijn tijd. Elders in dit blad 
kunt u er meer over lezen. 

Op zaterdag 17 april heb ik meegespeeld in de afscheidswedstrijd van 
Jesuino dos Santos, slechts 78 jaar JONG. Wat een prachtige, spraakzame 
man is dat! Ik heb ervan genoten!
Johnny                                                                                    Jacobs en Eddy Filius hadden diverse oud-voetballers, die met hem 
gespeeld hebben, opgebeld om hen te vragen die middag te komen spelen. 
We waren met 40 spelers, jong en oud door elkaar.
Ik hoop, dat er in het clubblad nog een verslag komt van die middag. Op de 
website www.vvkloetinge.nl kunt u al meer over deze middag lezen en zien.

Ik hoop, dat alle teams, die nog moeten spelen erin zullen slagen kam- 
pioen te worden of te promoveren of degradatie te ontlopen. Lukt dat niet, 
dan niet treuren, maar het in het nieuwe seizoen opnieuw proberen. 
Dan lukt het misschien wel!

Ronald Krijger
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Van de voorzitter 
Het seizoen loopt zachtjes aan weer naar het einde. Als dit blad ver-
schijnt, zit de competitie er vermoedelijk op. De voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen lopen op vele fronten. We weten rond 1 mei waar 
we aan toe zijn qua beslissingen.

A1 heeft de promotie naar de 4e di-
visie (vorig seizoen 3e divisie) al bin-
nen. Profi ciat mannen! Tevens een 
leuk gebaar van jullie om een bedrag 
te schenken voor de nieuwbouw.

Zoals u weet zijn onze vrijwilligers 
een onmisbare schakel in onze 
vereniging, waar we trots en zuinig 
op zijn. Natuurlijk kunnen we nog 
vele handen gebruiken voor allerlei 
werkzaamheden/activiteiten, dus u 
bent welkom. Ook deze mensen ver-
dienen respect bij hun functioneren. 
Een aantal weken geleden is er een 
aantal keren discussie geweest over 
de sluitingstijden van de kantine. De 

kantinevrijwilligers hebben dit als 
onprettig ervaren. Over de sluitings-
tijden beslist het bestuur in overleg 
met de beheerder, mede omdat 
wij vinden dat gemaakte afspraken 
nagekomen moeten worden. De 
vrijwilligers voeren dit alleen maar 
uit. Dus graag begrip voor de gehan-
teerde lijn.

De eerste contouren van de nieuwe 
kleedaccommodatie worden zicht-
baar. Tot op heden werkt het weer 
mee. Laten we hopen dat het zo 
voorspoedig blijft gaan. 
Regelmatig hoor ik “nu wordt het 
lekker weer, is het voetballen klaar”. 

Een discussie die, zo lang ik bij de 
KNVB betrokken ben, regelmatig 
weer de kop opsteekt. Het lijkt 
moeilijk om een patroon dat wereld-
wijd geldt, te doorbreken. Evenals 
de lengte van de winterstop (korter 
of langer) zal dit discussie blijven 
geven.

Er komt nog een aantal leuke 
activiteiten op ons af. Het bestuur/
organisatie hoopt dat velen hier aan 
mee zullen doen.
Geniet nog van een aantal leuke en 
spannende activiteiten.

Jan van der Weele.

Kloetinge 1 promoveert
In de allerlaatste competitiewedstrijd heeft ons eerste, dank zij een 2-2 gelijkspel bij Heerjansdam, eindelijk het be-
nodigde punt voor promotie binnengehaald. Velen hadden een plaats bij de eerste vier al verwacht, maar je moet het 
met deze jonge ploeg toch maar waarmaken. Spelers en staf, namens de redactie gefeliciteerd met dit schitterende 
resultaat. We kijken uit naar het nieuwe seizoen in de hoofdklasse en hopen dat jullie het aantrekkelijke spel uit de 
eerste competitiehelft kunnen voortzetten. 

Foto: Arjan Bot
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Uit de bestuurskamer
- In de buitengewone ledenvergadering van 1 maart is door de leden 

ingestemd met de te realiseren nieuwbouw van de accommodatie en 
alle voorwaarden die daarbij horen. Een nieuwe stap in het ‘oppimpen’ 
van ons sportpark.

 We hopen op de medewerking van vele vrijwilligers, want dat zal hard 
nodig zijn.

 De sloop zal binnenkort gaan plaatsvinden.
 Het ‘eerste paal slaan’ zal een offi cieel tintje krijgen.
- Er wordt gekeken of we een ‘Kloetinge-tenue’ kunnen samenstellen, 

d.w.z. er komen sweaters, polo’s, etc. met Kloetinge-opdruk.
 Verkoop gaat plaatsvinden via André Lockefeir.
- De grote loterij met loten van 50 euro (ook t.b.v. de nieuwe accommodatie) zal 3 trekkingen krijgen.
- De actie van de Telefoongids/Gouden Gids heeft helaas niets opgeleverd. Er is te weinig gestemd.
- De realisatie van de skatebaan is een feit. Deze komt net voor de ingang naar onze velden. De gemeente neemt hiervoor 

de verantwoordelijkheid. De Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge zal hier heel blij mee zijn.

Gevonden kledingstukken.
 
Op het wesselopark liggen nog heel veel gevonden kledingstukken die nog 
steeds niet zijn opgehaald zoals:
Trainingsjacks, trainingsbroeken, winterjasjes, sportbroeken, voetbalschoe-
nen, scheenbeschermers, t-shirts etc.
Nu bieden we u de mogelijkheid om via de site www.vvkloetinge.nl navraag 
te doen naar kwijtgeraakte kledingstukken.
Ga naar de link in het hoofdmenu Kleding-Gevonden,  vul de gegevens in en 
verstuur.
Tevens heeft u altijd nog de mogelijkdheid om op het wesselopark op de za-
terdag tijdens de competitie mondeling navraag te doen bij André Lockefeir 
of Willem de Vrieze.
We hopen dat er op deze manier nog heel veel kledingstukken bij de juiste 
persoon terecht komen.
 
André Lockefeir

Jan Greshoffl aan 20, 4481 DD Kloetinge
Telef: 0113-215030
Mobiel: 06-10568343
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Ingezonden brief
2 april 2010

Gisteravond ben ik op het Wes-
selopark; de thuisbasis van de 
vv Kloetinge geweest.
Op het veld waart er nog iets 
rond; de geest van Eric de 
Groene. Hij heeft jarenlang 
voor Kloetinge gespeeld en vele 
doelpunten gemaakt.
Laatst, misschien al wel vijf jaar 
geleden, las ik, dat hij trainer is 
(was) van SVD Driewegen.
Ik ben nog even de kantine bin-
nengestapt en heb niet gekre-
gen waar ik om vroeg.

De D1-pupillen van vv Kloetinge 
speelden op het hoofdveld te-
gen de D1 van de Meeuwen.
Tja, wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst.  Dat geldt ook voor 
ons Zeeuwen.

P.S. 
Noteer alvast in je agenda:
Dinsdag 13 april a.s. 18.30 uur : 
Kloetinge 1 – R. C.S. 1
Kwartfi nale districtsbeker, 
waarin V.C. Vlissingen het een 
week later op moet nemen 
tegen Zwaluwe.

Johan Langebeeke
(supporter van de vv Kloetinge)
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DE COLUMN
VAN KEES

Maart

De eerste zaterdag van de maand maart mocht ik naar het Dordse. De 
thuisploeg moest het opnemen tegen een ploeg die tien kilometer van 
mijn woning af speelt. Ik vind dat altijd een beetje vreemd, maar na al 
die jaren fluiten ben ik er ook wel aan gewend dat er niet naar gekeken 
wordt. Aan de andere kant, wat bijna niemand gelooft is toch waar: een 
scheidsrechter is neutraal. Nu was mijn voorbereiding deze zaterdag-
morgen abominabel. Nadat ik op vrijdagavond iets te gretig in hele pittige nootjes had zit graaien tot de zak 
leeg was, kreeg ik op zaterdagmorgen de rekening daarvoor gepresenteerd. Net zo snel als ze er langs bo-
ven ingegaan waren kwamen ze er nu (ongeveer per stuk) langs onder uit. Maar ik zal u de verdere onsma-
kelijke details besparen. Feit was wel dat ik er op een gegeven moment  serieus aan dacht om af te zeggen. 
Maar nadat ik op een gegeven moment weer langer dan een uur van het kleinste kamertje af kon blijven ben 
ik toch maar gaan rijden. 

Blunder
Na een voorspoedige reis kwam ik 
aan in een zonovergoten maar koud 
Dordrecht. Mijn maag gaf af en 
toe nog signalen af waaruit ik kon 
opmaken dat de rust intern nog niet 
was teruggekeerd maar ik kon de 
zaak binnenskamers houden. Wel 
heb ik voor alle zekerheid maar thee 
genomen voor de wedstrijd. Men 
vond dat overigens in de bestuurs-
kamer zeer vreemd. De voorzitter 
vroeg direct of ik wel lekker was en 
toen ik als antwoord gaf dat ik me 
wel eens beter had gevoeld, schrok 
hij zichtbaar. “U gaat het toch wel 
volhouden vanmiddag?” vroeg hij 
zich af. Toen ik zei dat ik niet een 
uur in de auto had gezeten om tot 
de conclusie te komen dat het niet 
ging, was hij gerustgesteld. Tijdens 
de warming-up maakte ik overigens 
nog een joekel van een blunder. Ik, 
die al eens tegen een collega had 
gezegd dat het niet zo slim is om 
in een trainingsjack te lopen dat 
gelinkt kan worden naar één van de 
twee ploegen, maakte nu dezelfde 
blunder. Aangezien mijn beide zonen 
de judosport bedrijven bij een club 
uit Goes heb ik daar een trainings-
pak van. De plaatsnaam staat echter 
ook achterop de trainingsjas waar 
ik in warm loop. Ik was dan ook nog 
geen vier meter op het veld of de 
supporters van de thuisclub hadden 
het er over. Stom, stommer, stomst, 
zo kun je dit wel noemen. Maar aan 
de andere kant hoopte ik dat er nu 
genoeg bloopers waren geweest en 

dat ik een foutloze…. wedstrijd zou 
gaan fluiten. 

Grabbelton
Ik moet zeggen dat de bezoekers er 
alles aan gedaan hebben om zij een 
zo makkelijk mogelijke middag te 
bezorgen. Ze lieten zich als makke 
schapen naar de slachtbank leiden 
en hadden bij de rust al vier doel-
punten moeten incasseren. Daar 
kwamen er in de tweede helft nog 
twee bij zodat u zult begrijpen dat 
het zodoende geen echte wedstrijd 
was. Het enige hachelijke moment 
was na een minuut of twintig in de 
eerste helft toen de thuisploeg al 
een keer had gescoord. Bij een soort 
comedy capers actie (de ouderen 
onder ons weten wel wat ik bedoel) 
van de keeper van de bezoekers 
stuitte de bal een paar keer heen en 
weer tussen de paal, de keeper en 
een paar spelers. Uiteindelijk leek 
hij toch de goal in te rollen maar 
de keeper stortte zich nog een keer 
op het leer en grabbelde alsof hij in 
een ton bezig was, de bal weer uit 
de goal. Omdat hij zo onbeleefd was 
om dit met zijn rug naar mij toe te 
doen kon ik niet zien of de bal de lijn 
was gepasseerd. De spelers van de 
thuisploeg liepen juichend weg maar 
dat vond ik toch wat te goedkoop 
dus liet ik doorspelen. Aanvankelijk 
kwamen er nog wat protesten maar 
toen ik zei dat ik het echt niet had 
gezien namen die af en na zo’n grote 
overwinning hoor je er niemand 
meer over. Overigens nog wel de 

complimenten voor de bezoekers 
die hun frustraties niet gingen 
botvieren op mij of de tegenstan-
der. Dat mag ook wel eens gezegd 
worden. Kortom voor mij de perfecte 
wedstrijd na een bewogen ochtend. 

Kaarten
De week erna was en bleef ik vrij. 
Daarom het ploegje van de oudste 
zoon maar eens gefloten.    
En ik moet eerlijk zeggen, het was 
hartstikke leuk. Twee teams die 
uiterst sportief streden en ook vanaf 
de kant geen enkele vervelende 
opmerking. Kortom een waar genot 
om te doen. 
In de middag nog maar even naar 
een wedstrijd gaan kijken want op 
zaterdagmiddag moet ik toch gras 
ruiken. Maar ik moet eerlijk zeggen, 
zomaar doelloos langs de kant staan 
op zaterdagmiddag is niets voor mij. 
Dat is wel weer bewezen. Ik loop 
toch veel liever zelf binnen die lijnen 
maar ja het kan niet elke week feest 
zijn. Wel heb ik die middag geleerd 
waarom ik zo weinig kaarten geef. 
Ik heb mijn gele kaart niet in mijn 
broekzak! Als je hem in je broekzak 
heb pak je hem veel makkelijker. 
Ik moet altijd eerst nog een klit-
tenbandje los maken een mapje 
uit mijn bovenzak toveren het open 
doen en dan nog eens een kaart 
pakken. In de tussentijd hebben er 
dan al een aantal spelers gezegd dat 
het helemaal geen kaart is en daar 
zit hem de kneep. Ik ga nadenken 
en als ik ga nadenken gaat het bijna 
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altijd fout. Het is nu te laat om mijn 
tactiek te veranderen maar volgend 
seizoen ga ik daar toch eens mee 
experimenteren. Wie weet sta ik 
in drie jaar tijd in de topklasse te 
fluiten. 

Balans
De zaterdag erop had ik een echte 
Walcherse streekderby. Ik leef toch 
altijd wat extra gespannen naar dit 
soort wedstrijden toe. Toch blijkt in 
de praktijk vaak dat de echte derby 
niet meer bestaat en dat bleek deze 
middag ook weer. Het was een 
lekker temperatuurtje en daarom 
konden de korte mouwen weer 
uit de kast. Ik ben bang dat deze 
column niet de meest spectaculaire 
gaat worden aangezien het ook die 
middag gewoon lekker liep. Alles 
was eigenlijk in evenwicht. Beide 
ploegen scoorden een keer en beide 
ploegen kregen ook allebei een gele 
kaart. En zelfs ik was die middag in 
balans. Ik voelde me goed en zat 
lekker in de wedstrijd. Er stond zelfs 
een heuse fanclub van me langs 
de lijn! Er was eigenlijk maar één 
moment waarover ik later behoor-
lijk baalde. Na het toekennen van 
een vrije trap stond ik even op de 
plaats des onheil toen er plotseling 
iemand achter mij op de grond lag 
te kermen. Uit de reacties van deze 
en gene begreep ik wel dat hij niet 
over een meikever was gestruikeld. 
Als dader werd de nummer twee van 
de bezoekers aangewezen. Maar ik 
had niets gezien. Om toch nog een 
beetje stoer over te komen riep ik 
de bewuste nummer twee bij me. Ik 
zei hem dat hij waarschijnlijk geluk 
had gehad dat ik niets had gezien. 
Hij kwam overigens met een hele 
leuke reactie. “Ik vind het jammer 
dat je het niet gezien hebt scheids,’’ 
was zijn antwoord, “want dan had je 

kunnen zien dat ik niets fout deed. 
Ik wilde de bal een tikje geven toen 
die plotseling weg was en ik die 
speler raakte. Maar ja daar kan ik 
niks aan doen.” Ik moet eerlijk zeg-
gen dat ik verbaasd was over zoveel 
eerlijkheid. Ik heb hem gezegd dat 
hij toch maar beter op moest pas-
sen en dat ging hij doen. Voor de 
rest gelukkig geen narigheid. Na de 
wedstrijd van beide kanten veel lof 
dus mijn ego kreeg weer buitenpro-
portionele afmetingen. Wel was het 
nog een beetje wrang dat één van 
de sponsoren van de thuisclub in 
de bestuurskamer aan mij vroeg of 
ik nog ambities had voor de hoofd-
klasse, want hij was van mening 
dat ik daar wel thuis hoorde. Toen 
ik hem zei dat ik volgend jaar in de 
derde en vierde klasse te bewonde-
ren zou zijn, keek hij naar me of hij 
water zag branden. “U maakt een 
grapje!” zo concludeerde hij. Ik heb 
het maar zo gelaten, want inderdaad 
is het eigenlijk best grappig.  Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik langzamerhand 
ook wel een beetje ongerust wordt 
dat het elke week zo soepel loopt. 
Dan krijg je een keer de kous op de 
kop. 
Op zondagmiddag mocht ik een 
scheidsrechter begeleiden die in de 
startersgroep zit. Hij had jaren terug 
ook al eens gefloten en wilde nu 
weer opnieuw beginnen. Ze zijn er 
gelukkig nog, de volhouders. Ik moet 
eerlijk zeggen, hij deed het gewoon 
heel goed. Hij had best een lastige 
wedstrijd maar daar sloeg hij zich 
kranig doorheen. Echt petje af voor 
dit nieuwe talent. 

Degradantenbal
De laatste week van maart mocht 
ik een heel eind Brabant in. Bij deze 
vereniging heb ik ooit nog maar 
eens één keer gefloten en toen was 

het geen tien dus echt goede herin-
neringen heb ik er niet aan. Zou dit 
dan die vervelende wedstrijd worden 
die er toch ook weer een keer tus-
sen moet zitten?                                    
Het was overigens wel een degra-
dantenbal daar. Als de thuisploeg 
zou verliezen dan waren ze gede-
gradeerd. Het was dus hun laat-
ste strohalm. Ook de bezoekers 
moesten winnen om het degrada-
tiespook voor te blijven en hoewel 
de scheids zich al bij degradatie 
heeft neergelegd hou je toch altijd 
een sprankje hoop dat die ene rap-
porteur er staat die vindt dat je een 
tien moet hebben. Kortom er stond 
genoeg spanning op de wedstrijd. 
Bij aankomst kwam ik nog een oude 
bekende tegen. De assistent van 
de thuisclub is vroeger ook scheids 
geweest en in een grijs verleden 
hebben we samen in de kwaliteits-
groep gezeten. Dat was dus nog in 
de tijd dat de voetbalbond het echt 
in mij zag zitten. Het was in ieder 
geval een leuk weerzien en zoiets 
breekt de spanning wat. Tijdens de 
warming-up viel me wel op dat het 
veld een veredelde knollentuin was. 
Ook signaleerde mijn rapporteur-
detector een verdacht persoon met 
een opschrijf boekje dus ik vreesde 
het ergste. 
Nadat ik de beide assistenten had 
toegesproken, die mij overigens 
waarschuwden dat het wel eens pit-
tig kon worden, konden we naar het 
veld. In een heerlijk voorjaarszonne-
tje begon de wedstrijd erg rustig en 
juist toen ik in slaap dreigde te val-
len ging de lont in het kruitvat. Een 
zware overtreding op de middenlijn 
leverde mijn eerste gele kaart van 
de middag op voor de thuisclub. Nog 
geen vijf minuten later moest een 
ploeggenoot het ook eens proberen 
hetgeen de tweede kaart was. Het 
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werd nu ook echt grimmig en ik 
moest even flink aan de bak. Ge-
lukkig kreeg ik de boel weer wat rus-
tiger en tot aan de rust bleef het zo. 
De bezoekers die het minst slecht 
van de twee waren stonden ook 
verdiend op voorsprong door een 
mooie goal. In de rust had ik goede 
hoop dat het de tweede helft rustig 
zou blijven maar ik werd ruw uit 
mijn droom gehaald toen er na een 
minuut in de tweede helft alweer 
een opstootje was. Ook het talrijke 
publiek liet zich niet onbetuigd en 
riep van alles. De sfeer werd er 
zeker niet beter op en ik moest nog 
vier keer naar de borstzak. Na een 
halfuur in de tweede helft maakten 
de bezoekers hun tweede maar het 
bleef onvriendelijk. Toen ik vijf mi-
nuten voor tijd de assistent van de 
thuisclub liet staan en de bezoekers 
voor de derde keer scoorden waren 
de rapen gaar. Alle woede was nu 
op mij gericht. Maar ik was er zeker 
van dat het geen buitenspel was dus 
hield ik voet bij stuk. 
Ik kon daarna bij de thuisclub geen 
goed meer doen. Dat ze nu gingen 

degraderen lag natuurlijk volledig 
aan mij. Die achttien wedstrijden 
hiervoor hadden ze natuurlijk prima 
gespeeld en daar lag de oorzaak 
van degradatie ook niet. Nee het 
kwam allemaal door dat vervelende 
scheidsje. Na het eindsignaal kwam 
natuurlijk de assistent naar me toe. 
Ik was voorbereid op het ergste 
maar hij zei dat ik gelijk had en dat 
het geen buitenspel was. “Ik vlagde 
te vroeg.” zo zei hij. Ik dacht nog: 
‘Had dat even wat eerder tegen je 
spelers gezegd.
Dan was het de laatste minuten in 
ieder geval rustiger geweest.’ Na 
afloop in de bestuurskamer werd er 
gezegd dat ik geen moeilijke wed-
strijd had gehad. Ik denk dan altijd: 
‘Hebben jullie een andere wedstrijd 
gezien?’ Misschien hadden ze per 
ongeluk op het tweede veld gestaan. 
Mijn mening was toch echt dat ik 
een vervelende middag had gehad. 
Maar daar begrepen de heren be-
stuursleden weer niks van. Feit was 
in ieder geval wel dat de thuisclub 
voor het tweede achtereenvolgende 
jaar degradeerde. En toen ik hoorde 

dat er inderdaad een rapporteur was 
bedacht ik, dat voor mij het doek 
dan ook wel gevallen was. Als ik zes 
kaarten moet trekken dan heb ik in 
ieder geval het idee dat ik het niet 
goed gedaan heb.
Bovendien kom ik er steeds meer 
achter dat, als het ping-pong voetbal 
is net als vanmiddag, ik het ook af 
en toe niet meer aangelopen krijg. 
Als je dan twee assistenten hebt 
die proberen punten voor hun ploeg 
te verzamelen, dan kun je het wel 
schudden. Overigens wordt het dan 
volgend jaar nog moeilijker want in 
de lagere klassen is het nog meer 
heen en weer rossen.
Maar goed we zien wel waar het 
schip strandt. 

Op naar de volgende maand.  

Kees

Seizoensafsluiting VVK

Dick Bunt pupillentoernooiSVVK bedrijventoernooi

F en E zomerkampen

Stunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt metStunt met

21 mei 2010

2-4 juli 2010

28/29 mei  2010

5 juni 2010

FOTO’S: ARJAN BOT

EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER

EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER



8  OP DE KORREL - mei 2010 Engineering

Eerste paal nieuwe kleedaccommodatie
Op 6 april was het zover.
Op een zonnige dinsdagmiddag 
werd de eerste paal geslagen voor 
de nieuwbouw van de kleedaccom-
modatie.
Voormalig wethouder van sport 
Rinus Dieleman en zijn opvolger 

Jo-Annes de Bat hebben de taak op 
zich genomen om dit te verwezenlij-
ken. Onder grote belangstelling was 
de klus snel geklaard. Als dit een 
voorteken is voor de realisering van 
de nieuwe accommodatie, ziet het er 
goed uit. Het was fijn dat er zoveel 

belangstelling was van genodigden, 
sponsoren, leden e.a. Onder het 
genot van een drankje is het slaan 
van de eerste paal gevierd.

Oefenveld/zandvlakte
Met de gemeente Goes zijn de eer-
ste oriënterende gesprekken gevoerd 
over de toekomst van de ‘zandvlak-
te’. Bij het slaan van de eerste paal 
had de voormalige wethouder duide-
lijk aangegeven dat het ook voor de 
gemeente een doorn in het oog is. 
Reeds eerder hadden wij suggesties 
gedaan om de zandvlakte te voorzien 
van kunstgras, mede omdat in het 
investeringsplan van de gemeente 
Goes voor 2010 flinke bedragen zijn 
opgenomen voor het Wesselopark.
Realisatie zal een uitkomst zijn, 
omdat dan iedereen op een normale 
manier kan trainen, vooral in de 
winterperiode.

Rinus Dieleman en Jo-Annes de Bat
geven aan dat het klusje geklaard is.
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Green White
SugarbiteSugarbiteSugarbiteSugarbite

Actie-
prijs
€ 2,50

NIEUW VAN
DE GOUDEN KORENAAR
St. Adriaanstraat 15

Ko’s Notenshop

EEN NOOT APART  

Goese
Lederwarenhuis

DEZE ACTIE WORDT GESPONSORD DOOR:

’n lekker broodje
voor een goed doel
Van elk verkocht broodje gaat er
1 euro naar de nieuwe kleedlokalen
van vv Kloetinge.

De Schild
er !!

Sugerbite poster.indd   1 21-04-10   12:56

Nog niet geproefd? Moet u zeker eens doen!
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Super 
Het Paasweekend was voor Kloe-
tinge C1 een super weekend; het 
team speelde zich door  middel van 
een 4-1 overwinning op Sliedrecht 
veilig en speelt ook in het komende 
seizoen in de 3e divisie en dat is een 
felicitatie waard. Maar er was meer.
Op dinsdag toonden een aantal 
spelers van het team de nieuwe trai-
ningspakken die worden gesponsord 
door de Bouw Opleiding Zeeland. 
Dat was bij het slaan van de ‘eerste’  
paal voor de nieuwe kleedaccom-
modatie. Het was feest voor alle 

aanwezigen, maar vooral voor de 
jongens van C1. Wij vonden dit een 
goede gelegenheid om u kennis te 
laten maken met de Bouw Opleiding 
Zeeland, die, voor alle duidelijkheid, 
geen lid is van de SVVK. 

Heipaal
Die ‘eerste’ paal was niet echt de 
eerste paal; die was al een dag te-
voren de grond ingegaan, maar het 
was wel de paal die door een aantal 
leden was ‘versierd’. Deze paal die 
door oud-wethouder Rinus Dieleman 
en de huidige wethouder Joannes de 

Bat de grond werd ingeslagen, was 
de officiële start van de bouw en de 
BOZ is nadrukkelijk betrokken bij 
die bouw. Vandaar dat juist op die 
middag de trainingspakken officieel 
werden overgedragen. Bouwbedrijf 
Van de Linde betrekt een achttal 
leerlingen van de BOZ bij de bouw; 
het is een leerlingbouwplaats. Hier 
kunnen timmerlui en metselaars 
in opleiding hun praktijkervaring 
opdoen. Ze worden van het leg-
gen van de fundering tot en met de 
oplevering betrokken bij dit project. 
Dat kan betekenen, dat ze op de 

Het gaat goed met de Sponsorstichting ‘Vrienden van Kloetinge’. Het 
aantal leden neemt nog steeds toe en dat is een goede zaak; een 
sportvereniging zonder sponsoren is tegenwoordig een uitzondering. 
Daarom wil de redactie in elk nummer van ‘Op de Korrel’ een bedrijf, 
dat lid is van de SVVK aan u voorstellen. Deze keer maken we echter 
een uitzondering; ik had een gesprek met Jan den Engelsman, direc-
teur van de Bouw Opleiding Zeeland, kortweg BOZ, gevestigd een de 
Industriestraat in Goes-Zuid.

Bouw Opleiding Zeeland

door Adri de Bruine

Sponsor van de maand

(BOZ)
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werkplaats kozijnen moeten maken 
voor het gebouw of dat ze op het 
Wesselopark aan het werk zijn met 
de eigenlijke bouw. 

BBL
Deze leerlingen volgen de Beroeps 
Begeleidende Leerweg, het vroegere 
leerlingstelsel, aan het ROC Zeeland. 
Ze werken 4 dagen in een bedrijf 
(praktijk) en gaan 1 dag in de week 
naar school in Vlissingen (theorie). 
Ze zijn in dienst van de BOZ en 
worden door dit praktijkopleidings-
instituut geplaatst bij een bedrijf. 
Ze ontvangen salaris volgens de cao 
voor de bouw, niet alleen voor de 
vier dagen, die ze in de praktijk wer-
ken, maar ook voor de schooldag. 
Het leerbedrijf levert een leermees-
ter, die een certificaat moet hebben 
van het Fundeon, het kenniscentrum 
voor de bouwnijverheid. Bouwbedrijf 
Van de Linde is één van de bedrij-
ven, die veel met leerlingen van het 
BOZ werken. Dat is uiteindelijk ook 
in het belang van het bedrijf zelf. Er 
is momenteel wat minder werk in 
de bouw, maat Jan verwacht dat de 
arbeidsmarkt in de komende jaren 
weer aan zal gaan trekken en dan 
hebben bouwbedrijven weer volop 
geschoolde vakmensen nodig.

Bestek
De leerlingen zijn tussen 16 en 30 
jaar oud; ze komen hoofdzakelijk 
van VMBO-scholen. Ze hoeven niet 

zelf op zoek naar een leerbedrijf; dat 
doet de BOZ en daarbij wordt reke-
ning gehouden met de wensen van 
de leerling en zijn woonplaats. Als er 
niet genoeg werk is bij de leerbedrij-
ven, dan volgen de leerlingen, die 
niet bij een bedrijf werken prak-
tijklessen op de BOZ; meestal gaat 
het om een korte periode. Omdat 
de leerlingen geen examen mogen 
doen als ze de praktijkopleiding 
niet hebben gevolgd, wordt er dan 
gerouleerd, zodat iedereen de kans 
krijgt de praktijkopleiding te volgen. 
Jan: “Gelukkig geven bepaalde 
opdrachtgevers, zoals woningbouw-
corporaties al in het bestek aan, dat 
een bepaald project een leerling-

bouwplaats moet worden. Naast de 
kleedaccommodatie op het Wes-
selopark is o.a. het gebouw voor de 
scouting in Veere zo’n project.“ De 
leerlingen hebben een werkboek, 
waarin wordt afgevinkt wat ze in de 
praktijk voldoende beheersen. Als 
alle onderdelen voldoende zijn, volgt 
het examen. Het diploma wordt 
uitgereikt door ROC Zeeland of voor 
de vestiging in Terneuzen door het 
ROC Westerschelde. 
 
Aantallen
De BOZ is in 1984 opgericht door 
de gezamenlijke bouwbedrijven en 
is gevestigd aan de Industriestraat 
in Goes-Zuid. Het gebouw omvat 
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naast de ruimtes voor de directie 
en de administratie ook een aantal 
leslokalen Deze leslokalen worden 
vooral in de winter volop gebruikt 
voor (bijscholings)cursussen, zoals 
Bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO, 
veiligheidstrainingen  en praktijktrai-
ningen. Er zijn 7 stafl eden werkzaam 
en er zijn op dit moment ruim 170 
leerlingen. De docenten zijn allemaal 
mensen uit de praktijk; ook Jan 
heeft een bouwopleiding gevolgd. 

Doelgroep
Het sponsoren van Kloetinge C1 
heeft alles te maken met het vergro-
ten van de naamsbekendheid. Naast 
Kloetinge wordt ook een wielerclub 
gesponsord. Jan: “De jeugd is onze 
doelgroep!” Wat dat betreft is het 
project op Kloetinge heel mooi; veel 
jeugdleden kunnen zien wat het 
werk in de praktijk  inhoudt. Naast 
deze sponsoring geeft de BOZ voor-
lichting op de VMBO-scholen en is 
men aanwezig op de Open Dag van 

de bouw. Verder komen er zij-instro-
mers binnen via het UWV.
Nieuwe leerlingen krijgen een leer-
werkgarantie van twee of vier jaar. 
Niet iedereen voltooit het traject; 
het uitvalspercentage is 5 % en dat 
is laag. De leerlingen, die afhaken 
doen dit meestal omdat ze het werk 
fysiek niet aankunnen. Een overstap 
naar een andere opleiding, b.v. de 
schildersopleiding of een opleiding 
in de installatietechniek is dan een 
mogelijkheid.

Jeugdleider
Jan den Engelsman is directeur van 
de BOZ met vestigingen in Goes en 
Terneuzen; tevens is hij directeur 
van het SPB (Samenwerkingsver-
band Praktijkopleidingen in de 
Bouw) in West-Brabant; hij heeft de 
algemene leiding van deze bedrijven. 
Inderdaad, bedrijven, want de BOZ 
is geen school en wordt niet betaald 
door de overheid. Het geld wordt 
in eerste instantie betaald door de 

bedrijven, die leerlingen in dienst 
hebben en verder is er subsidie 
vanuit de bouwbranche.
Jan is zelf een aantal jaren jeugd-
leider geweest bij het team van 
zijn zoon bij W.H.S. , waar hij zelf 
ook gevoetbald heeft. Hij komt een 
enkele keer met Marco van de Linde 
mee naar een thuiswedstrijd van 
Kloetinge 1.

Ik denk, dat de kwaliteit van de 
nieuwe kleedaccommodatie uitste-
kend zal zijn. Daar staat niet alleen 
Bouwbedrijf Van de Linde garant 
voor, maar ook de BOZ. De leerlin-
gen moeten immers nauwkeurig een 
goed leren werken; dat is in ieders 
belang!

Enkele zakelijke gegevens
Bouw Opleiding Zeeland
Industriestraat 7
4462 EZ Goes
Tel. 0113-232484
www.bouwopleidingzeeland.nl

Club van 100 
Wat is de Club van 100
Doel van de Club van 100 is om de vereniging een fi nanciële 
injectie te geven waarmee ‘niet sportief’ gerelateerde projec-
ten worden bekostigd. Dit zijn projecten die ten goede komen 
aan alle spelende en niet spelende leden maar waarvoor de 
vereniging niet direct de geldelijke middelen bezit om ze uit 
te voeren.

Algemeen
De Club van 100 kent geen statuten, heeft geen huishoude-
lijk reglement en kent derhalve geen offi ciële leden, maar 
begunstigers/vrienden van de vereniging.
De Club kent ook geen gekozen bestuur. Er is wel een of-
fi cieus bestuur, een commissie, die de verantwoordelijkheid 
draagt en hierover verantwoording afl egt aan de ‘leden’ en 
aan het bestuur van de vereniging.

Informatie
Inmiddels is er een aantal aanmeldingen binnen, maar we 
kunnen natuurlijk nog leden gebruiken.
Voor nadere informatie: Jan van der Weele, 0113-383843, 06-
23105776 of e-mail: voorzitter@vvkloetinge.nl

ClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClub

wie volgt?

Voor het realiseren van extra ‘niet sportief’ gere-
lateerde doelen. Die extra’s zorgen voor de service 
en gezelligheid voor alle leden én niel-leden die ons 
clubhuis en sportpark regelmatig bezoeken.

Vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren, 
gewoon supporters en natuurlijk ook bedrijven
kunnen zich aanmelden

Deelnemerskaart hier verkrijgbaar

ClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubClubvanvanvanvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanvanvanvanvanvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClubvanClubClubClub

1 René  van der Gijp
2 Marco van de Linde
3 Piet Remijn
4 Co Kooman
5 Cees Gorsse
6 Jaap Huissen
7 Jan van der Weele
8 Freddy van Zee
9 Quinten van de Linde

 10 Drukkerij Zeeland

deelnemerslijst

 Eerder verschenen interview in deze jaargang:
Oktober 2009 Michel de Koeijer (Architectenbureau Roos & Ros)
December 2009 Peter Koeman (Pekaar & Partners Accountants)
Februari 2010 Tonnie v.d. Vliet (Auto van der Vliet)
Maart 2010 Jim van der Waal (Tralcon bv)
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Afscheid van het oudste ‘raspaard’
Een markante voetballer hing zijn
Portugese voetbalschoenen aan de Hollandse wilgen

Op zaterdag 17 april was het dan zover. Jesuino dos Santos trok voor 
de laatste keer zijn voetbalschoenen aan.  
Zo’n 25 jaar heeft hij het Kloetinge shirt gedragen. Op zich is dat niet 
zo bijzonder, ware het niet dat Jesuino het groen-wit pas op 53 jarige 
leeftijd om de schouder trok. Zo’n veertig voetballers en oud voetbal-
lers waren bijeen gekomen om in een onderling duel de inmiddels 78 
jarige! Jesuino dos Santos te eren.

Uit zijn naam valt af te leiden dat 
hij oorspronkelijk niet uit Nederland 
afkomstig is.
Jesuino is geboren in Portugal en 
woont al bijna een halve eeuw in 
Nederland. Samen met zijn Neder-
landse vrouw Aagje hebben zij 2 
kinderen en 2 kleinkinderen.

Zijn carriëre begon op 16 jarige leef-
tijd in Amadora, een klein plaatsje 
zo’n 10 km van Lissabon. In de 
junioren speelde hij o.a. tegen ere-
divisieploegen als Benfica, Sporting 
Lissabon en Atletico. Omdat de 
werkomstandigheden in Portugal in 
die tijd erg slecht waren heeft hij 
de stap genomen om uit Portugal 
weg te gaan en alle familie achter 
te laten. Via Duitsland en Utrecht 
kwam hij in Goes terecht en vond er 
een baan bij de AKF.
Zijn sportieve route liep van DOS 
(Utrecht), Eminent Boy, Elinkwijk, 
Goes, SSV’65, Rober en tenslotte 
Kloetinge.
Hij heeft inmiddels op alle posities 
gespeeld, van keeper tot linksbuiten. 
Een kaart heeft hij nooit gehad. Als 
hij een overtreding had begaan en 
zijn naam moest noemen, dan kon 
menig scheidsrechter deze niet 
schrijven en bleef het bij een verma-
nende vinger.
Als hij een bal ziet, dan moet hij er 
iets mee doen. Dat is een versla-
ving, gelukkig een gezonde. Menige 
jongeren stonden er dan ook van te 
kijken als Jesuino binnen de lijnen 

verscheen. Het is zoals hij zegt: ‘je 
snelheid raak je op den duur kwijt, 
maar de tactiek en techniek verleer 
je niet.’ Hij gaat nu zeker niet achter 
de geraniums zitten, u kunt hem nog 
regelmatig langs de lijn tegenkomen.
Jesuino heeft laten zien dat je ook op 
die leeftijd nog aan sport kunt doen. 
Een voorbeeld voor velen. Een reden 
voor het bestuur om hem die middag 
op gepaste wijze te bedanken.
Na afloop kreeg hij diverse cadeau’s 
en bloemen.

Jesuino, we zijn trots op je!

Nog één keer de veters strikkenListig steekballetje ...

Jesuino en het team van FC Estrela Amadora

Mooie poster als afscheid
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te houden op maandag 7 juni 2010 om 19.30 uur in het clubhuis.

 AGENDA

1. Opening.

2. Notulen algemene ledenvergadering 23 november 2009

 en van de buitengewone ledenvergadering van 1 maart 2010.*

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Begroting 2010 - 2011.**

5. Stand van zaken nieuwbouw en accommodatie.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

* Deze kunnen 1 week voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris, tel. 
257401 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl.

** Deze stukken kunnen 1 week voor de vergadering worden ingezien na afspraak 
met de penningmeester, tel. 214311.

De secretaris

voor een 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN DE VV KLOETINGE

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 augus-
tus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te 
gebeuren via het secretariaat of de ledenadministratie (Wim de Vos) vóór 15 
juni 2010 en gaat in per 1 augustus daaropvolgend
(15 juni is de uiterste overschrijvingstermijn bij de KNVB).

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij ernstige ziekte, ernstige bles-
sure (beslissing ligt bij het bestuur) of verhuizing naar elders. 

Dit betekent dus dat je voor een heel jaar contributie verschuldigd bent, mits 
er een geldige reden is, zoals hierboven omschreven.

Ledenmutaties
NIEUW
Rowdy Bakker
Cas Nonnekes
Noah Picasouw
Dylan Romijn
Tijmen Schipper
Jochem Schipper
Zoë Weijma
Tim Zoeteweij
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20-03
Kloetinge - Heerjansdam  0-1
De wedstrijd tegen Heerjansdam 
was één van de betere. Helaas werd 
geen vervolg aan het redelijke spel 
gegeven in de volgende wedstrijd 
tegen Terneuzense Boys. Patrick die 
niet geregeld een basisplaats krijgt 
was deze middag prima in vorm en 
was daarom de man of the match. 
Ook Etienne liet zich weer eens 
van zijn beste kant zien. Overigens 
kwam niet één speler tot een onvol-
doende. Mooi toch!

27-03
Tern. Boys – Kloetinge 0-0
Met het goede spel tegen Heer-
sjansdam nog in gedachten ging 
menig supporter vol goede moed 
naar Terneuzen. Helaas werd geen 

vervolg aan het redelijke spel van 2 
weken geleden gegeven. Spelers die 
toen tot de top behoorden scoorden 
nu een onvoldoende. Helaas vielen 
dus Patrick, Mark en Etienne door 
de mand. Onze keeper daarentegen 
was de man van de wedstrijd en 
hield wederom, zoals talloze malen 
in dit seizoen, de nul vast.

03-04
Kloetinge - Schelluinen 2-0
De wedstrijd tegen Schelluinen is 
ondanks de winst er één om snel te 
vergeten. Het harde en zelfs gemene 
spel van de bezoekers resulteerde 
nog voor de rust in een tweetal rode 
kaarten. Je zou denken dat er dan 
na de rust door Kloetinge volop ge-
scoord zou worden. Schelluinen trok 
een muur op voor het doel en de 
onzen waren met de lange bal niet 
in staat om die muur te slechten. De 
hoogste cijfers waren voor Jaap Es-
ser en Corné Schilperoort. Etienne 
bleef weer met zijn zaalvoetbalspel 
ver beneden de maat. Corné, Jaap 
en Jacco die zoals gezegd de hoog-
ste punten behaalden zijn toch wel 
de dragers van het huidige elftal.

10-04
VVGZ - Kloetinge  1-0
De uitwedstrijd tegen VVGZ kon de 
beslissing worden om volgend jaar 
in de hoofdklasse te acteren. Bijna 
niet één van de spelers kwam tot 
een voldoende. Ze bakten er niets 
van. Hoewel zij ook niet tot spranke-
lend spel kwamen scoorden Jacco, 
Corné, Rick en Bjorn een voldoende. 
Daarmee is ook alles gezegd. Toch, 
als je veel beter kan en slechts een 
4 scoort, bovendien wordt gewis-
seld, dan moet er toch wel iets aan 
de hand zijn!

Leen Kraak

of the matchMAN

JACO V.D. SCHEE

BJORN QUARTEL

PATRICK SIEREVELD

JAAP ESSER

RICK MULDER

Foto’s: Arjan Bot
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Voetbal en gezelligheid
Onder een heerlijk lentezonnetje 
werd vrijdag 23 april alweer het 
tweede Mooi! Weer Voetbal Toernooi 
van Zeelandia Middelburg gespeeld. 
Uit de maar liefst tien deelnemende 
45+ teams kwamen de mannen van 
FC Voetbal Experience als winnaar 
naar boven nadat zij bij het ‘latje 
trap’ van Kloetinge hadden gewon-
nen (2-1). De titelhouder Kloetinge 
hield in hun groep Arnemuiden, Mid-
delburg Zaterdag, VCK en Seroos-
kerke achter zich. 
Oud-teamgenoten, tegenstanders 
van vroeger, klasgenoten, of die 
ene buurman waarvan je nooit had 
geweten dat er een voetballer in 
schuilde; het kwam elkaar allemaal 
tegen op een avond vol voetbal en 
gezelligheid.

Oude bekenden
Onder de deelnemers waren oude 
bekenden. Cees Zwamborn, Lieven 
van Belzen,  de gebroeders Riemens 
etc.  Ook onbekenden als Wijnand 
Vette, Jos Rijk en Rob Kusters en 
Alex Verdonk etc….waren van de 
partij (ex St WC- Goes).

Kortom: 
Wordt je dit jaar 45 , heb je interes-
se om mee te doen met een nieuw 
te formeren team van Kloetinge, 
haal die oude kicksen uit de kast en 
neem contact op met onderstaande 

onder vermelding van naam, ge-
boortedatum, telefoonnrummer en 
e-mailadres

Gerard Murre:
murre-kloetinge@zeelandnet.nl

Danny Boooman:
daboonman@zeelandnet.nl
 
Wij zullen de aanmeldingen coordi-
neren en de teams formeren.

45+

Een kennismaking met het prille begin van wat binnenkort de 
KNVB 45+ competitie kan worden!!

voetbal

Mooi! Weer Voetbal Toernooi

NB: je hoeft geen lid te zijn van een vereniging, kijk ook eens op 
de site www.vvkloetinge.nl bij 45+ of www.voetbal.nl/45+plus  
voor nog meer informatie.

Kloetinge, winnaar Eerste Mooi! Weer Voetbal toernooi vv Zeelandia Middelburg. 
Boven vlnr: Ron  Traas, Joost Folmer, Gerard Murre en Alex Verdonk
Onder vlnr: Yvo Collet, Jan Verschuure, Aart Joziasse, Danny Boonman en Wybrand Boonstra.
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Wij hopen op een 

grote opkomst

en een gezellige 

sfeer!

Tot 5 juni!

Ik kom graag naar de seizoensafsluiting van vv Kloetinge als:

 SVVK-lid met ........ personen.

 supporter/lid met ........ personen

 vrijwilliger met ........ personen

 ik bestel ........ kinderpakket(ten)

Naam/namen:  .........................................................................................................................................

Inleveren vóór 28 mei bij:
Hannie Kloet, Weegbree 26, 4421 MK Kapelle
per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl

✁

U I T N O D I G I N G

Seizoensafsluiting 2009-2010
Op zaterdag 5 juni a.s. staat de seizoensafsluiting met de jaarlijkse barbecue op het programma.

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor deze gezellige avond onder het genot van een
hapje, een drankje en een dansje.  
Vrijwilligers, leden/supporters en SVVK-leden (met partners), iedereen is van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de barbecue bedragen € 12,00 p.p., te betalen vóór aanvang van de
barbecue . Er is ook een mogelijkheid om een vegetarisch bbq-pakket te bestellen.
Zet dit er dan even bij. Het kinderpakket kost € 6,00.
Voor vrijwilligers van het seizoen 2009-2010 is deelname gratis.

U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur.

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, 
verzoeken wij u onderstaande strook in te vullen en af te geven op 
onderstaand adres of via e-mail (secretariaat@vvKloetinge.nl).  

Opgave dient te geschieden vóór 28 mei a.s.
Na die datum kan echt niet meer worden aangemeld!!!!!

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige sfeer! Tot 5 juni!

Het bestuur van vv Kloetinge
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Al vanaf oktober waren ze weer regelmatig te vinden in de kantine van het Wesselopark: het MTB-organisa-
tiecomité, met meestal 6 man druk bezig met het voorbereiden van de MTB-tocht. 
Omdat dit inmiddels de tweede editie is, werden de plannen vanuit de ervaring van vorig jaar verder ver-
fijnd. Daar waar in het eerste jaar de meeste aandacht naar de fietstocht zelf uit ging, stond de voorberei-
ding van de tocht van 2010 meer in het teken van algemene promotie en zoeken naar sponsors, om uiteinde-
lijk vv Kloetinge te kunnen steunen bij de financiering van de bouw van de nieuwe kleedkamers.

Planning
In plaats van het beantwoorden van 
vragen als: welke route wordt gere-
den, hoe moet de bewegwijzering 
er uit zien, waar kunnen we een tus-
senstop houden, hoe regelen we de 
inschrijving, hoeveel soep, hoeveel 
repen, hoeveel dit en hoeveel dat, 
lag de nadruk dit jaar op vermelding 
van de MTB-tocht op verschillende 
internetsites, werden sponsors 
gezocht en werden alle deelnemers 
van vorig jaar via email persoonlijk 
benaderd.

Extreme gladheid
Na het ontsteken van het vuurwerk 
en na elkaar een gelukkig nieuwjaar 
te hebben gewenst was het bijna 
zover. Op zaterdag 9 januari zou de 
MTB-tocht gereden worden. Tijdens 
de voorbereidingsbijeenkomst 
op donderdag 7 januari werd de 
prijzentafel al uitgestald en werden 

afspraken gemaakt voor een verken-
ningstocht en het uitpijlen van de 
route op vrijdag 8 januari.
Het weer werkte helaas niet mee. 

Met extreme gladheid, het voor-
uitzicht van sneeuwbuien en een 
gevoelstemperatuur van min 20 
graden,  werd in een sfeer van een 

De 2e
 
mountainbike tocht

 van vv Kloetinge
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heus ‘Elfsteden comité’ besloten om 
de MTB-tocht af te lassen. 
Alle hens aan dek om een nieuwe 
datum te prikken en vrijwilligers en 
potentiële deelnemers te informe-
ren.
Afstemmend op de voetbalkalender 
en om het geluk te tarten, werd de 
MTB-tocht verzet naar zaterdag de 
13e februari. 

Gevarieerde route
Ook op deze zaterdag was koning 
Winter nog duidelijk aanwezig. Het 
landschap was wit besneeuwd en 
met een temperatuur van rond het 
vriespunt konden de 179 deelne-
mers genieten van een gevarieerde 
route over verharde en onverharde 
paden door het Zeeuwse landschap. 
Tijdens de tussenstop kon men zich 
verwarmen en nieuwe energie op-
doen met thee, sportdrank en koek 
om het laatste deel van de tocht te 
volbrengen  langs de rietkragen van 
het Schenge en over een technisch 
parcours bij het AKF-terrein.

Plannen voor derde editie
Na aankomst op het Wesselopark 
was er voor de deelnemers aan de 
tocht erwtensoep en kon een deel-
nemersprijs worden uitgezocht. 
Het ‘Rad van Fortuin’ draaide suc-
cesvol in het rond voor de verdeling 
van verschillende prijzen zoals een 
DVD-recorder, een mountainbike-

frame en een complete mountain-
bike!
Onder het genot van 
een stevige trappist 
werd teruggeblikt op een 
geslaagde dag en werden 
al nieuwe plannen gesmeed 
voor de derde editie.

Met dank aan alle mensen 
die zich hebben ingezet om de 
MTB-tocht tot een succes te 
maken.

MTB-organisatie comité 

Foto’s: BotArjan Bot
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Koop je het kavel waar hij kakt,
dan heb je 1.000 euro gepakt!

 2,50 per kavel
Tot 1 uur voor de trekking zijn deze verkrijgbaar bij:
kantine Kloetinge, sponsorhome, Ko’s notenshop en Piet Remijn.
Het voetbalveld wordt verdeeld in 6600 kavels.
Organisatie vv Kloetinge. Inlichtingen 0113 221226

een rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rundeen rund
op 5 juni 2010
tijdens seizoensafsluiting
vv Kloetinge

Opbre
ngst t.b.v. ni

euwbouw kleedlokalen vv Kloe tinge

On
tw

erp
 en

 pr
od

uk
tie

 Dr
uk

ke
rij 

Ze
ela

nd

dan heb je 1.000 euro gepakt!dan heb je 1.000 euro gepakt!

okalen vvvvv Kl

dan heb je 1.000 euro gepakt!dan heb je 1.000 euro gepakt!dan heb je 1.000 euro gepakt!dan heb je 1.000 euro gepakt!dan heb je 1.000 euro gepakt!dan heb je 1.000 euro gepakt!
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aantal verkochte kavels

Ko’s Notenshop
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GREEN WHITE ARMY
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Vrijwilliger van de maand

Nu de bouw van de kleedlokalen op het Wesselopark is gestart, is het 
min of meer voor de hand liggend dat een interview plaats vond met 
een vrijwilliger die bij de bouw betrokken is. Het was een schot voor de 
boeg om ook te proeven of de vrijwilligers enthousiast zijn om aan deze 
niet geringe bouw mee te werken. Het schot was in de roos want aan de 
foto is al te zien dat het iemand is die een uitstraling heeft waar je ‘U ‘ 
tegen zegt. In het gesprek bleek later dat dit ‘U ‘ niet gebruikt behoefde 
te worden. Eenvoud siert de mens.

Een tipje van de 
sluier opgelicht
Hoewel Erik vereerd 
was met het bezoek, 
was het wat hem 
betreft (nog) niet 
nodig geweest om 
hem het hemd van 
het lijf te vragen. 
Immers die bouw is 
nog een lange weg en Erik heeft wat 
dat betreft nog voldoende pijlen op 
de boog. “Ja maar Erik, alle begin is 
moeilijk en menigeen is er van over-
tuigd dat je al een behoorlijke bij-
drage hebt geleverd!” Hij heeft zelfs 
al een aantal vrije dagen opgenomen 
om de bouw mogelijk te maken. Bij 
de afbraak van de oude kleedlokalen 
bleken nogal wat kabels en leidingen 
te liggen waar geen touw aan vast te 
knopen was. En wie geen verstand 
heeft van elektriciteit kan daar beter 
met zijn handjes van afblijven. Erik 
wist daar raad mee en heeft zich 
daar zodanig over ontfermd dat 

hij op een                                                                                    lange werkdag er bijna 
bij neerviel. In de 40 jaar dat die 
kleedlokalen daar gestaan hebben 
is er wel eens een kabeltje                                                                                    bijgelegd 
waardoor automatisch wat knoei-
werk is ontstaan. We weten allemaal 
dat het een heidens karwei is om 
een touw dat in de knoop geraakt is 
te ontwarren. Wel, nog erger is het 
wanneer dit met elektriciteitsdraad-
jes is gebeurd.

Hoe is Erik aan al die kennis 
gekomen?
Zeg maar van huis uit, is Erik op 
de LTS (vroegere ambachtsschool) 

opgeleid als timmer-
man. Hij heeft als 
zodanig dan ook ge-
werkt bij een aanne-
mingsbedrijf en nog 
weer later bij een 
fabriek als onder-
houdstimmerman. 
Vermeldenswaardig 
is dat Erik samen 

met Marco van de Linde het vak op 
die ambachtsschool heeft geleerd. 
Natuurlijk is er nog deelgenomen 
aan vervolgopleidingen. Je kunt van 
die vroegere LTS zeggen wat je wilt 
maar zij die daar met inzet de op-
leidingen hebben gevolgd zijn in het 
algemeen goede vakmensen gewor-
den. Wat te denken van Marco van 
de Linde die toch maar leiding geeft 
aan het huidige bedrijf dat zijn opa 
en later zijn vader hebben neerge-
zet. Nou, en Erik is ook niet stil blij-
ven zitten. Op een gegeven moment 
vroegen ze bij energiebedrijf Delta 
een grondwerker-hulpmonteur. In 

Erik
Westerbeke
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eerste instantie werd hij afgewezen 
want wat moet een timmerman nu 
met elektriciteit. Toch werd hij later 
nog uitgenodigd voor een gesprek 
en                                                                                    alsnog aangenomen. Hij heeft 
zich daarvoor omgeschoold tot elek-
triciteitsmonteur en is nu zodoende 
een all-round vakman. Dat ze die 
ook bij de bouw kunnen gebruiken 
is nu wel duidelijk. In het dagelijks 
leven is hij bij Delta nu monteur net-
tendienst elektrisch.

Verbazing
Nadat ik al eens stiekem had geke-
ken in en rondom de woning maakte 
ik de opmerking dat hij in een mooi 
huis terecht is gekomen en in een 
nette buurt. Niet klein, comfortabel 
en esthetisch. Dat laatste woord 
betekent: ‘in overeenstemming met 
de regels of doelstellingen, schoon 
en dus smaakvol.’ “Zelf gebouwd!”, 
klonk met bescheiden trots uit Eriks 
mond. Ja maar, zoiets kun je toch 
nooit alleen? “Nee”, zegt Erik, “ik 
heb heel veel goede en deskundige 
hulp van mijn schoonvader gehad 
waarvoor ik hem erg dankbaar ben.” 
Er moest toch ook een ontwerp zijn, 
is daar een architect aan te pas 
gekomen? “Nee, ook dat hebben we 
zelf geregeld. Wat in de buurt rond 
gekeken en zo is het plan tot stand 
gekomen.” Dat ik hiernaar met 
enige verbazing heb geluisterd en 
nog eens goed heb gekeken kunnen 
jullie wel begrijpen. Met veel plezier 
wonen zij sinds 1995 in de Beetho-
venlaan in Goes-Overzuid.

En nu de voetbal
Ja, daar kwam ik voor, maar je ziet 
waar bouw van kleedlokalen voor 
de voetbal goed voor is. “Och”, zegt 
Erik,                                                                                    “over de voetbal ben ik gauw 
uitverteld. Zelf heb ik vroeger (Erik 
is nu 43 jaar) weliswaar bij Kloetinge 
in de jeugd gevoetbald en later ook 
nog in de senioren, in het pretelftal. 
Ik wist voldoende want daar stond 
destijds het 6e elftal voor bekend. 
Helaas heeft Erik in militaire dienst 
zijn kruisbanden gescheurd tijdens 
een coopertest waarbij hij per on-
geluk op een stoeprand trapte. Dit 
kostte 1½ jaar revalidatie, dus weg 
voetbal!

Enthousiast voor het voetballen 
en dan met name voor Kloetinge
Wie zaait zal oogsten want in juni 
1999 trouwde Erik Westerbeke met 
Claudette Grim. Uit dit huwelijk 

zijn 2 zoons geboren die luisteren 
naar de namen Nick en Maik. Ze 
zijn inmiddels respectievelijk 10 en 
7 jaar en zijn beiden enthousiast 
lid van onze club. Dat zij beiden lid 
zijn van de VVK werd bevestigd met 
het tonen van 2 prachtige foto’s in 
voetbaltenue en het embleem van 
de VVK. Deze foto’s zijn gemaakt 
door Rinie Walraven, onze web-
master, waarvoor veel waardering 
bestaat. Rinie heeft met veel plezier 
al heel wat uurtjes aan het filmen 
en foto’s maken besteed, en het 
mag allemaal gezien worden. Nick 
speelt dit seizoen in E7 dat voor de 
5e keer in 7 speelrondes kampioen 
geworden is. En wie is daar trainer-
leider van, je raadt het al, dat is Erik 
samen met Gertjan Groen. Maik 
speelt in F10 en is zeer ingenomen 
met zijn trainers en leiders, Hans 
en Rien de Bruine, mannen die het 
klappen van de zweep kennen. Bo-
vendien is Maik goed bevriend met 
Ko Kooman. “Hoe dat komt is niet 
direct te verklaren maar die Ko is 
een aardige vent!” zegt Erik, “En hij 
heeft een hart voor de jeugd.” Erik, 
maar ook Claudette vinden dan ook 
het sportveld op Kloetinge net een 
speeltuin voor de jeugd. Het is er 
genieten voor de kinderen maar ook 
voor hen als ouders. Erik volgt de 
verrichtingen als trainer-leider van 
zoon Nick en mamma Claudette van 
zoon Maik.

Koffie en het praatje met
Claudette
Natuurlijk kreeg ik koffie en een 
stroopwafel erbij nadat we op mijn 
verzoek eerst een poosje gepraat 
(gewerkt) hadden. Claudette was 
met de boys naar boven verdwenen 
om ze in bad te doen en de jongste 
lekker onder de wol te stoppen. Ze 
kwam daarna naar beneden om 
de koffie gereed te maken en ik 
kreeg toen de gelegenheid om even 
met haar te kletsen. Zij werkt nog 
partime (2½ dag) per week in het 
ziekenhuis als doktersassistente. 
Dit doet ze ondertussen weer al een 
jaar of 6, terwijl ze daarvoor meer 
dan 15 jaar hetzelfde beroep heeft 
uitgeoefend bij een huisarts in Goes. 
Na dit praatje verdween zij weer 
naar boven omdat ze de oudste zoon 
nog even moest helpen met wat 
huiswerk. Erik vertelde met trots dat 
zij ondanks haar werkzaamheden 
als een echte moeder veel aandacht 
besteedt aan de kinderen. Ik heb 

daarover geen twijfels want dat was 
duidelijk merkbaar aan het correcte 
gedrag van Nick en Maik. Beiden 
doen ze ook hun best op de Beatrix-
school in Goes.

Over de bouw en het vrijwilligers-
werk
Er moet nog veel gebeuren en Erik 
ziet er naar uit om zijn steentje ver-
der bij te dragen. Immers er moeten 
straks veel elektriciteitsdraadjes 
getrokken worden. Dat is niet het 
ergste maar o.a. de meterkast en 
alle andere apparatuur verdient 
de nodige aandacht. “Ik sta er niet 
alleen voor”, zegt Erik. Dat zag je 
wel bij de afbraak. De fa. Dekker 
B.V. heeft het nodige grondwerk 
verzet en Niek Zandee als deskun-
dige heeft ook praktische aanwij-
zingen gegeven. Bovendien hebben 
Diet Schipper, Henk Steenbakker 
met zijn maat en Leo Korstanje op 
niet mis te verstane wijze hand-en 
spandiensten verleend. Het komt 
allemaal goed!” is de mening van de 
enthousiaste Erik.

Nog één vraag
“Die weet ik al”, zegt Erik.  Je wilt 
weten of ik nog andere hobby”s heb. 
Daar kan ik kort over zijn. Het zijn er 
drie: 1e vv Kloetinge,  2e Moun-tain-
biken, 3e Vissen. Alleen ik heb niet 
overal voldoende tijd voor. Eén ding 
ook niet vergeten; vakantie houden 
en bijvoorbeeld met de auto naar 
Italië en bezig zijn met de kinderen. 
Gezellig met zijn vieren!”

Leen Kraak 
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DE COLUMN
VAN KEES

April

Om te beginnen wil ik eerst even iets recht zetten. Ik werd aangesproken 
door iemand die zei dat mijn verhalen te lang zijn om column genoemd 
te worden. Ik dacht toen: ‘Dan moet ik op den duur de titel gaan ver-
anderen en dat zou zonde zijn.’ Daarom maar eens even de Dikke van 
Dale opgeslagen en tot mijn grote geruststelling blijkt een column een 
regelmatige bijdrage te zijn met een bijzondere eigen inhoud, dus dat zit 
wel goed. Het kan dus gelukkig ‘de column van Kees’ blijven. Wat de lengte betreft denk ik soms ook wel 
eens: ‘Tjonge, jonge!’ maar aan de andere kant, je kunt stoppen met lezen als je dat wilt dus daar zit ook 
geen probleem. 

Knollenveld
Mijn eerste wedstrijd in de maand 
april was in het mooie Brabantse 
land waar twee streekgenoten het 
tegen elkaar opnamen. De thuis-
ploeg kon nog degraderen en de 
bezoekers streden nog om het 
kampioenschap. Dus best grote 
belangen. Eerst nog even een col-
lega scheids opgehaald die op deze 
tweede paasdag echt helemaal niets 
anders te doen had dan naar mij te 
komen kijken. Ik vind dat overigens 
altijd erg gezellig en het geeft een 
stuk ontspanning voor zo’n bela-
den wedstrijd. Bij de thuisclub ben 
ik overigens nog maar één keer 
geweest en toen haalde de wedstrijd 
net de rust omdat er iemand een 
been brak. Dus ik hoopte vurig dat 
ik deze keer wel het einde daar zou 
halen. Na een uitermate vriendelijke 
ontvangst kon ik aan de warming-
up beginnen. Toen zag ik pas hoe 
afschuwelijk slecht het veld was. 
Het zou nog een hele kunst worden 
om je daar over voort te bewegen. 
Na de warming-up de assistenten 
weer bijgepraat. De assistent van 
de bezoekers heeft overigens geen 
goede herinneringen aan mij en ik 
niet aan hem. De laatste keer dat wij 
elkaar troffen, scheiden onze wegen 
in de rust. Hij vond het toen nodig 
om mij verbaal aan te vallen bij het 
aflopen van het veld waarop ik hem 
vriendelijk verzocht niet meer terug 
te komen. Hij deed voor de wedstrijd 
overigens heel normaal en aange-
zien ik langzamerhand ook volwas-
sen word deed ik dat ook. Hij vlagde 
op één blooper na overigens een 
keurige pot. Dit in tegenstelling tot 

zijn collega aan de andere kant. Ik 
had op hun site al gelezen dat deze 
man er aan het eind van het seizoen 
mee ging stoppen maar dat had hij 
van mij wel een paar weken eerder 
mogen doen. Daarna met de pupil 
die een mooi vaantje van me had 
gekregen naar het veld. Een uniek 
moment volgde want toen de pupil 
naar de goal liep om te gaan scoren, 
struikelde hij en viel. Een slecht 
voorteken voor de thuisploeg bleek 
later. De eerste goal liet welgeteld 
anderhalve minuut op zich wachten 
en was voor de bezoekers. Naar la-
ter zou blijken was het ook nog eens 
de enige goal.

Beet
Daarna deden beiden ploegen een 
wedstrijd wie de bal het hardst naar 
voren kon trappen. 
Aangezien de assistent van de 
thuisploeg ongeveer iedere aanval 
een fout signaal gaf, moest ik toch 
proberen erbij te blijven, maar de 
staat van het veld en mijn skelet 
zorgden ervoor dat ik toch wel eens 
een vlagsignaal over moest nemen 
waar ik zo mijn twijfels bij had even-
als het in grote getale opgekomen 
publiek. Toen mijn collega in de rust 
zei dat hij me toch nog zeker drie 
keer had beetgenomen voelde ik me 
behoorlijk rottig. Ik nam mij dan ook 
voor in de tweede helft nog meer 
te proberen op één lijn te komen en 
wonder boven wonder lukte dat. Ik 
loop wel niet meer zo soepel maar 
lucht heb ik gelukkig nog genoeg. 
Zodoende kon ik hem een aantal 
keren op heterdaad betrappen en 
dat gaf me toch een goed gevoel. De 

wedstrijd liep overigens prima en op 
mijn gebruikelijke twee gele kaarten 
na hoefde ik niet in te grijpen. Na 
afloop van alle spelers een hand 
gekregen en daar doe ik het tegen-
woordig voor. Toen ook mijn collega 
nog zei dat ik de tweede helft niet 
meer was beetgenomen was ik toch 
wel weer voldaan. Wat ik overigens 
ook nog even kwijt wil; het gedrag 
van beide trainers was uitstekend. 
De trainer van de bezoekers spande 
wel de kroon door voor de wedstrijd 
te zeggen: “Leuk dat u er bent want 
anders konden we niet voetballen.” 
en na de wedstrijd zie hij: “Leuk dat 
u er was!” Zo kan het dus ook! Je 
laat je dan als trainer niet uit over 
de kwaliteit van de scheids maar 
je toont wel respect! Na nog even 
wat te hebben gedronken en mijn 
collega weer netjes thuis afgezet 
te hebben,  reed ik terug naar het 
Zeeuwse. 

Bagger
De week erop mocht ik naar het 
verre Gelderland waar de thuisploeg 
het opnam tegen een ploeg uit 
West-Brabant. Het was deze keer 
weer een echt degradantenbal want 
beide ploegen konden bij verlies 
degraderen (over de scheids zeg-
gen we even niks). Verder zou het 
nu definitief mijn laatste optreden 
in de eerste klasse kunnen zijn. In 
ieder geval hadden de weergoden 
ervoor gezorgd dat het op mijn af-
scheidsreceptie mooi weer was. Een 
zonovergoten sportpark en aardig 
wat belangen op het spel wat wil je 
als scheid nog meer. De thuisploeg 
startte overigens wervelend en had 
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eigenlijk binnen een kwartier de 
wedstrijd middels twee doelpunten 
beslist. In het veld liep het eigenlijk 
ook best lekker. Wel had ik al heel 
snel in de gaten dat de trainer van 
de thuisclub zijn zenuwen niet de 
baas was. Hij schreeuwde dat het 
een lieve lust was en meende bij 
iedere beslissing die ik nam iets 
te moeten roepen. Toen er kort na 
het tweede doelpunt een situatie 
ontstond waarbij de keeper van de 
bezoekers geblesseerd raakte en 
de thuisclub weigerde de bal uit te 
spelen waarop ik maar besloot af te 
fluiten sloegen de stoppen bij deze 
man door. Trouwens bij mij ook een 
beetje. Ik vloog op hem af en beet 
hem toe dat hij zijn mond moest 
houden en braaf op de bank moest 
gaan zitten. Schijnbaar schrok hij 
daar toch wel van want hij heeft er 
verder heel de middag braaf gezeten 
zonder zijn mond nog open te doen. 
Hiermee leek het probleem opgelost 
maar vanaf dat moment meende de 
assistent-trainer van de bezoekers 
dat hij zich moest laten gelden. 
Toen hij twintig minuten voor rust 
meende een zeer onzinnige opmer-
king het veld in te moeten slingeren 
was bij mij de maat vol. Ik floot af en 
zette mij in beweging richting mijn 
kleedlokaal. Achteraf gezien een erg 
overdreven reactie. Gelukkig kwam 
ik ook niet ver want na tien meter 
werd ik al tegengehouden door 
beide aanvoerders. Ze vroegen zich 
af wat ik ging doen. Toen ik zei dat 
ik de bagger van de zijlijn vreselijk 
beu was zeiden ze dat te begrijpen. 
Maar ze vroegen zich ook af wat ze 
dan zelf fout deden. En daar raakten 
ze een gevoelig punt. In het veld was 
de sfeer gezien de grote belangen 
perfect. Ze vroegen zich dan ook 

af waarom ik hen dan ging straffen 
door ermee op te houden. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ze daar gelijk in 
hadden. Bovendien was ik zelf ook 
een beetje geschrokken van mijn 
reactie. Ze boden me allebei aan om 
nog even naar de bank te lopen en 
iedereen daar op het hart te druk-
ken dat ze moesten zwijgen. Ik moet 
eerlijk zeggen; het hielp! Ik heb de 
beide trainers niet meer gehoord. In 
het veld bleef de wedstrijd prettig 
maar wel eenzijdig. De thuisclub 
maakte er nog twee in de tweede 
helft en stelde daarmee het eerste 
klasserschap veilig. De bezoekers 
moeten het volgend seizoen op een 
lager niveau gaan proberen. Hun 
bestuur bleek daar na de wedstrijd 
niet echt van onder de indruk want 
de sfeer zat er goed in. Zodoende 
toch nog met een goed gevoel terug 
naar huis. 

Fijn
De week erop was er bijna geen 
programma en dus was ik vrij. Op 
zaterdagmorgen toch nog even het 
E-elftal van mijn jongste zoon geflo-
ten. Die moest tegen de koploper en 
toen ze met twee nul voorkwamen 
liet de leider van de bezoekers zien 
dat vervuiling van het voetbal zelfs 
daar al heeft toegeslagen. Maar 
goed de campagne ‘Het is weer fijn 
langs de lijn!’  zal er ook wel niet 
voor niets geweest zijn. 

De laatste zaterdag van april had 
ik nog een prachtig toetje van dit 
seizoen. De koploper in de Dordse 
tweede klas mocht thuis probe-
ren kampioen te worden. Maar de 
bezoekers konden nog periodekam-
pioen worden dus de wedstrijd was 
doorspekt met belangen. Daar doe 

je het eigenlijk allemaal voor als 
scheidsrechter. Die zaterdagmorgen 
had ik een gespannen maar goed 
gevoel. Dat moet er ook zijn want 
als scheidsrechter moet je wel 
beseffen dat er veel belangen zijn 
bij een dergelijke wedstrijd. Het was 
prachtig warm weer en met een lek-
ker stamp muziekje in de CD-speler 
zette ik koers naar het Dordse land. 
Onderweg nog even een telefoontje 
gepleegd naar een collega uit die 
streek die mij nog even alle ins en 
outs van deze wedstrijd vertelde. 
Ruim op tijd was ik aanwezig en zo 
kon ik nog even genieten van de 
prestaties van een Zeeuwse collega 
die de wedstrijd voor mij moest 
fluiten. Na een bakje koffie en wat 
lekkers naar het kleedlokaal. 
Daar ontmoette ik nog een grens-
rechter waarmee ik altijd met veel 
plezier op pad ging in de hoofdklas-
se. Hij vond het leuk om naar mij 
te komen kijken. Ongelofelijk dat er 
nog zulke mensen zijn maar het doet 
je wel goed. Even later kwam ook 
mijn Zeeuwse collega nog binnen 
toen hij klaar was met de wedstrijd. 
Dus kon ik nog even relaxt naar de 
wedstrijd toeleven. Maar eenmaal 
op het veld ging heel mijn concen-
tratie naar de wedstrijd. Tijdens de 
warming-up ontdekte ik ook nog dat 
het net kapot was. Helaas geloofde 
de dienstdoende terreinknecht mij 
niet direct maar na de nodige over-
redingskracht te hebben gebruikt 
ging hij het toch repareren. Toen 
terug naar mijn kleedlokaal en de 
twee assistenten toegesproken.
Die zouden naar later bleek van een 
uitstekend niveau zijn! Toen met een 
heel jeugdelftal van beide verenigin-
gen naar het veld. Wat een prachtige 
entree. Het was heel erg druk langs 
de lijn en daar kick je dan toch op. 
Ik ga echt niet zeggen dat mij dat 
niks doet. Ik vond het geweldig. De 
adrenaline spoot door de aderen. Ik 
had zelfs het idee dat ik deze mid-
dag goed liep en behoorlijk kort kon 
volgen. Maar daar zal de aanwezige 
rapporteur vast wel weer een andere 
mening over hebben en die heeft er 
tenslotte meer verstand van en een 
betere kijk op dan ik zelf.

Emotie
Het was al wel snel duidelijk dat 
beide ploegen enorm onder druk 
stonden. Het werd dan ook van het 
begin direct een echt ‘gevecht’. Het 
eerste kwartier moest ik al twee 
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keer naar de borstzak. Maar daarna 
werd het gelukkig rustiger. De rust 
haalden we met een brilstand. 
Na rust bleef het spel op en neer 
gaan maar een kwartier voor het 
einde maakte de thuisclub de verlos-
sende goal. Jammer dat daarna bij 
de gasten toch wat frustraties naar 
boven kwamen. 
Dat kostte ze nog drie keer geel 
waarbij vooral de laatste kaart veel 
emoties los maakte. Schijnbaar 
had die speler de volgende week 
afscheid willen nemen in de laatste 

thuiswedstrijd. Hoewel ik zelfs nog 
even over rood dacht kon hij zich 
helemaal niet vinden in die kaart 
maar hij herpakte zich gelukkig snel. 
Dat kon helaas niet van zijn trainer 
gezegd worden die het na de wed-
strijd nog nodig vond om mij zowel 
verbaal als fysiek aan te moeten 
vallen. Gelukkig konden zijn eigen 
spelers en mensen van de thuis-
club echt gekke dingen voorkomen 
en kwam de man later zijn excuus 
aanbieden. Maar niets kon deze 
prachtige middag voor mij bederven. 

Mocht het mijn laatste competitie-
wedstrijd in groep twee zijn geweest 
in mijn eigen district (volgende week 
moet ik naar oost) dan was het in ie-
der geval een prachtig afscheid waar 
ik nog lang aan terug zal denken. 
Nog een laatste wedstrijd volgende 
week en dan maar afwachten of de 
na-competitie nog wat brengt. Tot 
in mei!                              

Kees 
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Nieuwbouw vv Kloetinge
Vorig jaar is onder de enthousiaste aanvoering van Marco van der Linde begonnen met het ontwikkelen van 
nieuwbouw plannen voor de vervanging van de uit 1969 daterende kleedaccommodatie. De bouwvallige 
en gedateerde gebouwen waren het bestuur en de leden van VVK al een aantal jaren een doorn in het oog. 
Tegenstanders of andere gasten werden ontvangen met het schaamrood op de wangen.
Tot in de plaatselijke media (o.a. de PZC) werd er melding gemaakt van de plannen van VVK. Er werd hard 
gelobbyd bij de Gemeente om de plannen er door te krijgen.
Historisch besluit

Op donderdag 18 februari jl. heeft 
de gemeenteraad van Goes, onder 
toeziend oog van het voltallige 
hoofdbestuur van VV Kloetinge op 
de publieke tribune, de knoop door 
gehakt en haar fiat gegeven aan 
de nieuwbouwplannen van VVK. 
Eindelijk konden de volgende stap 
worden gezet. 
Vervolgens hebben de leden van de 
VVK op de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van 1 maart jl., 
ja gezegd tegen de plannen van het 
hoofdbestuur. Dit historisch besluit 
in de geschiedenis betekende dat 
we met z’n allen gingen voor nieuwe 
kleedaccommodatie. 

Eerste paal
Eind maart is begonnen met de 
sloop van de oude gebouwen. Op 6 
april ’10 hebben de wethouder R. 

Dieleman en zijn opvolger J. d Bat de 
eerste paal geslagen voor de nieuwe 
kleedaccommodatie. Deze eerste 
paal was de week daarvoor beschil-
derd en ‘gepimd’ door de jeugd van 
VV Kloetinge.
Inmiddels is er een Stichting opge-
richt, de Stichting Sportpark Wes-
selopark. Uiteraard is dit gebeurd 
in overleg met de Gemeente en 
Belastingdienst. Deze stichting ver-
strekt de opdracht aan de aannemer 
en wordt eigenaar van de opstallen. 
De velden worden verhuurd door de 
gemeente Goes aan deze stichting. 
De stichting stelt de velden en de 
kleedaccommodatie aan de VVK ter 
beschikking.
Het bestuur van deze stichting 
wordt gevormd door mensen die de 
VVK een warm hart toe dragen en 
verstand van zaken hebben: Paul 

Platier, Rens Grimminck en Paul 
Fermont. Door middel van deze 
stichting wordt de Omzetbelasting 
uitgespaard van zowel de stich-
tingskosten als de latere onder-
houdskosten. Over de in rekening te 
brengen huur dient BTW te worden 
afgedragen. Per saldo levert dit een 
substantiële besparing op voor VVK.

Wat kunnen we zelf doen?
In de tussentijd is de Geldwerf com-
missie bezig met het bedenken en 
organiseren van allerlei acties om 
het geld bij elkaar te krijgen wat de 
VVK zelf zal moeten bijdragen aan 
de bouw. Zoals jullie weten is dat 
een bedrag van € 150.000,--. De 
stand wordt bijgehouden op de ba-
rometer aan het begin van het park 
en op de website.
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We zullen ons met z’n allen bewust 
moeten zijn van het feit dat als de 
georganiseerde acties niet het beno-
digde geld opleveren, een contribu-
tieverhoging noodzakelijk zal zijn.
Kortom iedereen zal letterlijk en fi-
guurlijk zijn of haar steentje moeten 
bijdragen. Daarnaast wordt er om 
de nieuwbouw te realiseren van de 
leden van VVK ook een grote mate 
van zelfwerkzaamheid gevraagd. In 
de begroting is er rekening gehou-
den, ook hiermee wordt een sub-
stantieel bedrag uitgespaard. Geef 
je op als vrijwilliger via het mailadres 
nieuwbouw@vvkloetinge.nl .

De acties die inmiddels lopen 
zijn:

De verloting
Bijna alle leden hebben een boekje 
met 25 loten ontvangen. Deze loten 

zijn al betaald in de contributie; 
deze is daarom met ingang van dit 
seizoen verhoogd met 20 euro. De 
opbrengst van dit boekje loten hoeft 
dus niet meer te worden afgere-
kend. Wie al zijn loten verkoopt, 
verlaagt zijn eigen contributie met 5 
euro. Wel willen we graag de (lege) 
boekjes terug (met als uiterste 
inleverdatum 15 mei a.s.), om de 
prijswinnaars te kunnen vinden. 
Vorig jaar kwam de winnaar van de 
hoofdprijs die zelf ophalen op het 
Wesselopark en dat proberen we nu 
weer te regelen.
Maar of je nu je (lege) boekje inle-
vert of niet; alle loten doen mee bij 
de trekking.

Stunt met een Rund
Op 5 juni, de dag van de seizoensaf-
sluiting, wordt ook de uitslag bekend 
van Stunt met een Rund. Voor  2,50 

euro per stuk zijn de kavels te koop, 
waarop de ‘hoofdprijs’ letterlijk kan 
vallen. Die hoofdprijs is maximaal 
1.000 euro, maar de hoogte ervan 
hangt af van het aantal verkochte 
kavels. Hoe meer kavels er worden 
verkocht, hoe hoger die hoofdprijs.

Club van 100
Wil je lid worden van de club van 
honderd meld je dan bij één van de 
bestuursleden.

Via de website van VVK (in het menu 
via nieuwbouw) kun je het laatste 
nieuws en de ontwikkelingen volgen. 
Er zijn foto’s en filmpjes over de 
nieuwbouw en zelfs een webcam zo-
dat je ‘realtime’ kunt kijken naar de 
verrichtingen van de bouwvakkers.

    

Mei
17 Max van de Weijgaert
23 Tobias Louwerse
26 Ferhat Ayerdem

Juni
1 Lucas Markwat
4 Pepijn de Smit
5 Finn Kribbe
 Jonathan Bals

8 Rob Wolbers
10 Jilles Platier
11 Jonathan de Visser
19 Ufuk Kahveci
20 Martijn Ganzeman
23 Luka Schrier
24 Luc Rijk
27 Jelle van Gurp
29 Sam Reijnhout

VerjaardagenF- en Minipupillen en Mini’s
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voor het bestellen van nieuwe voetbalkleding zoals:

• shirts, shorts
• kousen, trainingspakken
• keepersbroeken, handschoenen
• sporttassen

 

GA JE NAAR: kleding@vvkloetinge.nl
 

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

 

Nadelen: ????????  Veel sportplezier

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

Ook komend seizoen geldt

C1

Foto: Rien Walraven

Aan alle spelers,

ouders, coaches

en leiders

En allen hetzelfde shirt, short, kousen en trainingspak.
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Pupil van de week
Zaterdag 13 maart 2010: Kloetinge - Heerjansdam (0-1)

Remco Anthonisse
Leeftijd: 10 jaar, team: E2
Leider/trainer: Remco Krijger en Jacco de Zeeuw

 

Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik het een goede club vind e
 mijn vrienden er ook voetballen.
Wat vind je leuk aan de training? Vooral de partijtjes vind ik het leukst.
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? Tennis, computeren, buiten spelen.
Op welke school zit je? Prinses Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet.
Wat is je favoriete club? PSV en Kloetinge.
Wie is je favoriete voetballer? Rooney en Ronaldo.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Ik vind het hele team goed.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefst? Friet.
Waaraan heb je een hekel? Opruimen.
Op welke positie speel je het liefst? Spits.
Wat kan je het beste bij voetballen? Scoren en overspelen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge
hebt meegemaakt? Scoren met een kopbal.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-0.

Schoolvoetbal op het Wesselopark
Het was weer een drukte van belang. Bij de toegang tot de velden 
stond letterlijk een zee van fietsen en het Noordeinde stond aan één 
kant vol met auto’s. Op woensdag 7 april speelden 40 jongensteams 
hun wedstrijden op de velden van het Wesselopark en een week later 
kwamen 38 meisjesteams binnen de lijnen. Het was gezellig druk en 
het was mooi weer. Ik ben ervan overtuigd, dat bijna iedereen genoten 
heeft.

Aardappels
Hoe druk het was merkten we op 7 
april toen vanaf het dorp twee grote 
vrachtwagens, elk geladen met 33 
ton aardappels richting de Mannee-
weg/Tervaten moesten en er van de 
andere kant een grote oplegger kwam 
om de heistelling op te halen. Het 
duurde meer dan een uur, voordat alle 
bestuurders van de auto’s, die in de 
weg stonden hun voertuigen hadden 
verplaatst. Deze mensen hadden niets 
verkeerd gedaan; ze hadden gepar-
keerd aan de goede kant, maar de 
chauffeurs van de twee vrachtwagens 
wilden niet het risico lopen om met 

hun hele lading aardappels van de wal 
in de sloot te raken. Uiteindelijk moest 
de oplegger achteruit, zodat de andere 
twee op weg konden.

EHBO
Op woensdag 14 april hadden de 
mensen van de EHBO het druk en 
dan niet zozeer met de voetballende 
meisjes, maar meer met het publiek. 
Er moest zelfs nog een ziekenwagen 
aan te pas komen om een jongen naar 
het ziekenhuis te brengen. Dat was 
wat minder leuk, maar overigens was 
(bijna) iedereen tevreden. De mensen 
in de kantine hebben erg drukke dagen 

gehad; er is menig bakje patat over de 
toonbank gegaan.
Uiteraard moest er worden geïmpro-
viseerd, omdat we op dit moment wat 
minder kleedgelegenheid hebben, 
maar ook daarover hoorde je niemand 
klagen!

Al met al een geslaagd toernooi!

Adri de Bruine
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Staand vlnr: Gert Jan Groen (trainer/leider), Scout Berks, Job Rodenburg, Thijmen van de Wete-
ring, Tom Dekker, Collin Plasschaert, Indy Hakstege, Erik Westerbeke (trainer/leider)
Zittend: Dani de Leeuw, Wessel Groen, Nick Westerbeke, Ties Polderdijk

Het team E7 is destijds als F10 begonnen. Eerst werd er voornamelijk getraind en veel oefenwedstrijdjes gespeeld. 
Daarna als F10 de voorjaarscompetitie in waar wij gedeeld kampioen werden samen met Yerseke.
Eenmaal F5 werden wij 2e in het voorjaar en kampioen in het najaar.
Toen het topjaar, F3 kampioen in het na- en in het voorjaar. 
De grote stap naar de E’s bleek toch niet zo groot want in deze najaarscompetitie werd weer heel makkelijk gewon-
nen. Gelukkig was E3 bereid om van competitie te ruilen, dus tegen 2e jaars E’s. Dit was andere koek; eindresultaat 
een 3e plaats.
Als we dit schrijven zijn we inmiddels voor de 5e keer kampioen geworden, nu als E7.

 Gert Jan Groen: trainer/leider
 Scout Berks: goede, aanvallende rechter middenvelder met een tikje temperament.
 Job Rodenburg: zuivere linksbuiten, snel, levensgevaarlijk.
 Thijmen van de Wetering: spijkerharde verdediger, echte blokker.
 Tom Dekker: nog een verdediger op rij die het de aanvallers zo moeilijk mogelijk maakt
 Collin Plasschaert: linksbenig, te vinden op het middenveld, dreigend met een goed schot
 Indy Hakstege: zowel verdedigend als aanvallend zeer sterk met een enorm loopvermogen.
 Erik Westerbeke: trainer/leider
 Dani de Leeuw: echte ‘goaltjesdief’, wil altijd winnen en scoort vaak
 Wessel Groen: linker of rechter spits maakt hem niet uit, hij is zowel links- als rechtsbenig.
 Nick Westerbeke: onze keeper, vaak een reddende factor 
 Ties Polderdijk:  verdediger/middenvelder; kan de tegenstander op het verkeerde been
  zetten, gaat z’n draai steeds beter vinden.

KLOETINGE E7



30  OP DE KORREL - mei 2010 Engineering

EERSTE SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06-54 79 08 71
Assistent trainer
Joost Folmer 06-53 81 90 14
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

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06-14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, MB1 Wim Verlinde 21 18 65
B1, B2, C1, C2 Willem de Vrieze 21 46 39
B3, B4, B5, C3, C4
 Wim Steenbergen 22 18 35
D  Rinie Versluis 21 57 48
E Wim Hazelaar 21 13 76
F Jean-Piërre de Keijzer 25 20 74
Mini’s/nw.leden Gerard Murre 21 19 33

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense (0118) 61 17 53
 L Mari Stevense 56 24 01
 V Wim Francke 58 10 75
 Vl Dorus le Conté 23 09 62
A2 T Huib Quinten 22 83 55
 L Ton Hopmans 22 39 47
A3 T Wim Steenbergen 22 18 35
 L Koos Louwerse 25 96 86
MA1 T Ton Nieuwkoop 22 88 51
 L Ineke Zeijl 22 80 10
 L Mirjam Dekkinga-Koet 40 32 03
B1 T Paulus Sohilait 21 53 77
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Dirk Veldhof 21 66 58
 T Dirk Bakx 
B2 T Wim Steenbergen 22 18 35
 T Mirjam Dekkinga 40 32 03
B3 T Rini Huissen 22 33 35
 T Kees Geuze 23 34 74
B5 T/L Benny Dekkinga 40 32 03
C1 T Kees Mulder 25 05 22
 L Patrick Laureijs 34 37 46
 L Wim Steenbergen (uitwedstr.) 22 18 35

C2 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 T Serge Quinten 21 27 77
 L Thijs van der Knaap 06-23 05 53 12
 L Adri Vermue 25 21 11
 L Henk Steenbakker 21 44 03
C3 T/L Toon Vermeulen 23 33 87 
C4 L Wim steenbergen 22 18 35

PUPILLEN
D1 T Pepijn Adriaanse 21 12 19
 T Rinie Versluis 21 57 48
D2 T Bas Schuitert 23 33 14
 T Gerard Murre 21 19 33
D3 T Humphrey Scholten 23 07  14
D4 T Theo van Sabben 23 38 98
 L Ronnie Traas 61 40 56
 L Peter van Sorgen 25 02 40
D5 T Robin Godeschalk 21 20 93
 L Peter Kuipers 21 61 72
 L Piet Mooijman 21 67 50
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Ad Joosse 21 49 32
 L Loek Schipper 23 00 20
E2 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
 T Remco Krijger 62 11 01
E3 T Peter Korstanje 25 02 
13  T Peter Zweedijk 
31 29 39
  T Wim Hazelaar 21 13 76
E5 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 L Wijnand Snoek 21 86 93
E6 T Ronald Smits 21 65 
06  T Peter de Jongh 
27 06 63
 T Peter Vogel 21 14 01
E7 T Gert-Jan Groen 22 95 90
 T Erik Westerbeke 06-30 27 53 30
F1 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Zandee 21 19 99
F2 T Jacco de Kok 25 11 60
 T Richard Rijn 22 22 08
F3 T Jaap de Engelsman 21 27 57
 T Piet Jan Kole 23 39 73
F4 T Mario Cuelenaere 22 13 53
 T Berty van der Heijde 38 11 40
F5 T Paul Beumer 26 99 07
 T Remco Mulder 23 29 47
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Rien Menheere 
F6 T Eric Hoondert 25 10 92
 T Jean-Pierre Keijzer 25 20 74
F7 T Paul Platier 25 27 00
 T Mischa Flore 22 22 71
F8 T Barry Traas 21 56 40
 T Jan-Willem Kok 23 37 38
F9 T Wilfred van de Vrede 25 11 04
 T Jeroen de Smit 25 08 83
 T Twan Hendriks 21 15 88
F10 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Rien de Bruine 21 72 35
F11 T Alfons Bals 22 76 54
 T Marcel Pagee 25 99 59

KEEPERSTRAINER
Jaap Pijnenburg 23 22 24

MINISTARS
Mini1T  Philip van Gurp 31 65 00
 T  Jeroen Boer 21 15 60

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

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

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

Infolijst   TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN


