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

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

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

Voetbalvereniging Kloetinge
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Van de redactie

Lentekriebels
Lentekriebels. Jawel, de lente is 
aangebroken en die brengt ook 
een bepaalde sfeer op de sport-
velden. Wat te denken van de 
mooie en heerlijke zaterdagmid-
dagen van 2 en 9 april j.l.

Jammer dat de broodnodige 3 
punten op 2 april (Heerjansdam)
niet in Kloetinge bleven. Dat had 
dan een veilig gevoel kunnen ge-
ven voor handhaving in de hoofd-
klasse. Weliswaar ziet het er wat 
dat betreft nog niet somber uit, 
maar toch! Met het ene puntje 
mogen we gezien de krachtsver-
houding niet ontevreden zijn. Het 
was een warme lentedag en dat 
zat bij de spelers wellicht ook 
wat in de benen. Niet verwacht 
en toch gekregen. Dank zij de 
inzet van onze spelers bleven op 
9 april (Zwaluwen) op het laatste 
moment de 3 punten toch in 
Kloetinge.

Het ontluiken van bomen en 
planten rondom het sportveld 
geeft eveneens een bepaald 
cachet aan het geheel. Wat is het 
Wesselopark toch mooi. Er is al 
veel gezegd en geschreven over 
het nieuwe kleedlokalen-complex 
en de aankleding van het trai-
ningsveld. Nu ook de voetbalkooi 
gereed is lijkt alles compleet. 
Alleen het 4e veld is, hoewel 
het er mooi bij ligt, bij wat regen 
toch een doorn in het oog. Een 
oplossing ligt in het verschiet. De 
nieuwe voorzitter zal zeker pro-
beren te bewerkstelligen dat één 
en ander zo spoedig mogelijk in 
orde wordt gebracht.

Wij wensen de heer Dieleman 
dan ook veel succes bij zijn taak 
als voorzitter. Lees ook het arti-
kel over hem op pagina 21.
Wij rekenen er op dat hij perio-
diek ook een bijdrage zal leveren 

aan ons mooie clubblad. Veel 
van de vorige nummers van het 
clubblad kun je ook vinden op 
de uitstekende website van de vv 
Kloetinge.

Als het 4e veld werkelijk spoe-
dig in orde wordt gebracht, op 
welke wijze dan ook, ziet de 
scheidende voorzitter dit zeker 
mede als een kroon op zijn vele 
verrichte werk. Als je het goed 
beschouwt is er de laatste jaren 
veel tot stand gekomen en kan 
hij terugzien op een mooie, maar 
drukke periode.

Wij wensen alle teams veel suc-
ces bij het slot van de competitie 
2010-2011.

Leen Kraak, redactielid

Het Wesselopark ligt mooi in het groen
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Uit de bestuurskamer
- Er is een nieuwe voorzitter 

gevonden in de persoon 
van Rinus Dieleman.

 Hij zal op de tussentijdse 
ledenvergadering worden 
voorgedragen.

- Voor de Vriendenloterij 
zal een belactie worden 
gehouden.

- 45+ voetbal gaat van start 
op 1 april a.s. en dat is 
geen grap!

- Er is gesproken met een evt. kandidaat penningmeester.
- Er komen veel A-junioren over. Wellicht dat we weer een 6e kunnen 

formeren.
- Met nieuwe jeugdtrainers wordt nog gesproken.
- Het 4e veld zal vanaf mei in de reconstructie gaan. Nu maar hopen 

dat we vanaf september over een superveld kunnen beschikken.
- Er komt een huishoudelijk reglement voor de nieuwe accommoda-

tie.
- Op de Kloetingse dag, 18 juni, zal de vv Kloetinge ook van de partij 

zijn met een braderie en wellicht nog wat activiteiten voor de 
jeugd.

Mijlpaal
voor Businessclub
vv Kloetinge

Na afloop van de thuiswedstrijd 
van Kloetinge 1 tegen Heerjans-
dam kon de businessclub van de 
vv Kloetinge, de SVVK haar 100e 
lid verwelkomen.
Het contract werd (symbolisch) 
ondertekend door Roland van der 
Hart van Totaalbouw Zeeland en 
de voorzitter van de SVVK Jan-
Kees de Bruine. Daarbij aanwezig 
waren bestuur en leden van de 
businessclub, het bestuur van 
de vv Kloetinge, de selectiespe-
lers en de technische staf van 
Kloetinge 1.
De businessclub van de vv Kloe-
tinge is in korte tijd uitgegroeid 
tot een groot netwerk waarvan 
veel ondernemers uit de regio lid 
zijn.

Meer hierhover op pag. 8 donderdag

2
december

zaterdag

juni 20114

Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

     

Geheel belangeloos heeft 
Gerrit de Jonge Installatie 
Techniek een alarminstallatie 
in de nieuwbouw aangelegd.

Wij zijn hen hiervoor zeer 
erkentelijk!
Namens het bestuur:

bedankt!
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voor een 

TUSSENTIJDSE
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN DE VV KLOETINGE

te houden op
maandag 6 juni 2011
om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.

2. Notulen algemene ledenvergadering 28 maart 2011.*

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Begroting 2011 - 2012.**

5. Afwikkeling nieuwbouw.

6. Concept beleidsplan – vrijwilligersbeleid.

7. Contributieverhoging.
 Prijsverhoging kantine.

8. Rondvraag.

9. 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

Ouders	kunnen	hun	kind	
vertegenwoordigen	op	de	
algemene	ledenvergadering.	
Zoals	blijkt	uit	de	statuten	
(zie	hiernaast)	en	het	regle-
ment	van	de	KNVB	hebben	
ook	zij	stemrecht.	Het	aan-
tal	stemmen	is	dan	conform	
de	leeftijd	van	het	kind.

ARTIKEL	17:	Toegang	en	besluitvorming	algemene	vergadering

Lid 2: 

Een lid jonger dan zestien jaar 

heeft één stem.

Een lid van zestien of zeventien 

jaar heeft twee stemmen en een 

lid van 18 jaar of ouder heeft drie 

stemmen.

Lid 3:

Ieder lid is bevoegd zijn stem te 

doen uitbrengen door een schrif-

telijk gemachtigd ander lid van 

achttien jaar en ouder.

De gemachtigde kan echter in 

totaal voor niet meer dan twee 

leden stem uitbrengen. 
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Spannend competitieslot
voor alle teams
21 april 2011 - Met nog enkele wedstrijden te gaan neemt de 
spanning steeds meer toe.
Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden van de hoogst 
spelende teams.

Kloetinge	1
De strijd om het kampioenschap 
gaat tussen GVVV en XerxesDZB. 
Beide teams hebben al een peri-
odetitel op zak.
Hieronder strijden een aantal 
teams om de 3e periode en de 
overname van de periode van de 
toekomstige kampioen.
Montfoort heeft op dit moment 
de beste papieren. Zwaluwen, 
ASWH, Kozakken Boys en mis-
schien nog RVVH zijn hier ook 
voor in de race. 

Het rechter rijtje van de ranglijst, 
nu aangevoerd door Kloetinge, is 
in volle strijd om de degradatie-
plaatsen. De nummers 13 en 14 
degraderen rechtstreeks en de 
nummers 11 en 12 van de drie 
hoofdklassen spelen om behoud 
met de 15 periodekampioenen 
van de vijf 1e klassen. Dit wor-
den 7 poules van drie teams die 
een hele competitie (4 wedstrij-
den) spelen. Bovendien is het 
nog afwachten hoe het beroep 
van LRC verloopt inzake de in 
mindering gebrachte punten. 

Kloetinge speelt nog thuis tegen 
Zwaluwen (9 april), GVVV (23 
april) en LRC (14 mei). Uit tegen 
NCS (16 april) en Rijsoord (7 
mei).

Kloetinge 2
ASWH 2 is met een flinke voor-
sprong de onbetwiste kampioen.

Kloetinge 2 zit met twee benen 
in één kous. Het winnen van de 
2e periode is nog mogelijk, maar 
er moeten ook nog punten ge-
haald worden om het degradatie-
spook (herkansing) te ontlopen.
De nummers 11 en 12 degrade-
ren en nummer 10 herkanst met 
de periodekampioenen van de 
reserve 1e klasse. Nivo Sparta 
2 en LRC 2 zijn de voornaamste 
degradatiekandidaten.

Samen met o.a. Hoek 2 en Heer-
jansdam 2 strijdt het tweede om 
de 2e periodetitel. De titel geeft 
recht op deelname aan de beker-
competitie voor standaardteams. 
Opvallend is wel dat de twee 
degradatiekandidaten 8 punten 
hebben gepakt van Kloetinge 2. 
Het zou een mooi afscheid voor 
trainer Willy Lund zijn om een 
periodetitel te winnen.

Kloetinge 2 speelt nog thuis 
tegen Hoek 2 en uit tegen Heer-
jansdam 2 (9 april) en ASWH 2.

Kloetinge	3
Het derde is in een hevige strijd 
om het kampioenschap verwik-
keld met Heinkenszand 2 en 

Nieuwdorp 2. In de laatste drie 
wedstrijden speelt dit team nog 
tegen de grote concurrenten.
De kampioen promoveert naar 
de reserve 2e klasse.

Kloetinge	4
Het team van Laurens en Lauran 
strijdt ook om het kampioen-
schap.
Voornaamste belager is ZSC’62 
2 uit Scharendijke. Op korte 
afstand ligt Yerseke 2 nog op de 
loer. Zowel het vierde als ZSC 
spelen nog tegen Yerseke 2. Ook 
hier dus volop spanning
Hier geldt dezelfde regeling als 
bij Kloetinge 3.

Kloetinge	A1
A1 zit in dezelfde spagaat als 
Kloetinge 2. Er zijn nog en-
kele punten nodig om de laatste 
plaatsen te ontlopen.
Nummer 12 degradeert en de 
nummers 10 en 11 herkansen 
met de periodekampioenen van 
de hoofdklasse.
Velo A1 is de ongeslagen kampi-
oen. Op 9 april gaat A1 hier op 
bezoek (de eerste verliespunten 
voor Velo?).
Voor de perioden is nog één 

Kloetinge 1 - Zwaluwen    

Kloetinge 3 - GC Vlissingen
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plekje te verdienen. Vijf teams, 
waaronder Kloetinge A1, komen 
hiervoor in aanmerking.
Overigens is het knap dat A1 
na de matige start zoveel pun-
ten heeft verzameld, ondanks 

het vertrek van spelers naar de 
selectie.

Kloetinge	B1
Samen met EBOH B1 dreigt Kloe-
tinge B1 rechtstreeks te degra-

deren naar de hoofdklasse.
Er resten nog vier wedstrijden 
om een herkansing af te dwin-
gen. De nummers 12 en 13 
degraderen en de nummers 10 
en 11 herkansen met de periode-
kampioenen van de hoofdklasse.
PSV B2 en Cortgene/JVOC strij-
den om het kampioenschap.

Kloetinge	C1
C1 strijdt met nog twee teams 
(DESK en NOAD) tegen degra-
datie. De nummers 11 en 12 
degraderen.
OJC Rosmalen is de voornaamste 
kampioenskandidaat.

We zullen alles nauwgezet 
volgen, zodat we wekelijks 
hierover kunnen berichten 
op de website (ook over de 
andere teams).

Jan van der Weele

Kloetinge C1

Schrobben
Het is elke vrijdag weer een flink 
karwei; het schoonmaken van 
de kleedkamers op het Wesselo-
park. De schoonmaakploeg is on-
langs aanzienlijk versterkt. Niet 
met extra medewerkers maar 
met een schrobmachine waar-

mee de vloeren van de kleedka-
mers grondig schoongemaakt 
kunnen worden. Deze machine is 
beschikbaar gesteld door Wim en 
Ellen Verlinde van Eeterij - Spele-
rij Vierlinden bij de Hollandsche 
Hoeve in Goes. De schoonmaak-
ploeg is door Wim ingewijd in 
de geheimen van deze machine. 

In het vervolg zullen de vloeren 
gemakkelijker en beter kunnen 
worden gereinigd.
Ook Meindert ziet het gebruik 
van deze machine voor de vloer 
van de kantine helemaal zitten.
Onze dank, niet in het minst van 
de schoonmaakploeg gaat uit 
naar de familie Verlinde.

Een deel van de schoonmaakploeg met de nieuwe schrobmachine van de Vierlinden
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!
Inleveren	vóór	23	mei	
bij:
Hannie Kloet
Weegbree 26
4421 MK Kapelle
of per e-mail:
secretariaat@vvkloetinge.nl

VV KLOETINGE
SEIZOENSAFSLUITING
MET BARBECUE

De besturen van VVK en SVVK

nodigen alle vrijwilligers, leden, 

supporters, SVVK-leden

(met partners) van harte uit.

Iedereen is welkom vanaf

17:00 uur

kosten bbq-pakket € 12,00 p.p. 

kinderpakket € 6,00

vegetarisch is ook mogelijk (wel opgeven)

voor vrijwilligers van dit seizoen is het gratis

opgave vóór 23 mei

Hannie Kloet

e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl

tel. 0113 - 25 74 01

28 MEILIVE
CL FINALE

op groot scherm

F.C. Barcelona

Manchester United

LIVE
MUZIEK
en

DJ’S
STURM

Voor vrijwilligers:

gratis verloting

mooie prijzen

extra consumptie-

bonnen en een

ijsje toe

Tot 28 mei!
Ik kom graag naar de seizoensafsluiting van vv Kloetinge als:

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

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

m	 vrijwilliger met  ........ personen

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

Naam/namen:  ..................................................................................................................................
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De onderneming is met het kan-
toor gevestigd in Vlissingen aan 
de Industrieweg 5 en met een 
showroom aan de Scottweg 1.08 
te Goes.
De showroom is inpandig bij Ve-
nestra, ook een goede bekende 
bij de SVVK…. laat dit nou net 
een medesponsor van vv Kloe-
tinge zijn.
Op www.totaalbouwzeeland.nl is 
nog veel meer informatie te zien.
Dhr. R. van der Hart is directeur/
eigenaar van de in 2010 opge-
richte onderneming.
De Core-business van het bedrijf 
is; acquisitie van bouw- , ver-
bouw- en onderhoudsprojecten 
voor bedrijven en particulieren.
Deze kleinere of grotere projec-
ten worden ondergebracht bij 
specialisten, maar Totaalbouw 
Zeeland houdt altijd zelf de regie. 
Op deze manier verminderen de 
faalkosten en wordt de opdracht-
gever ontzorgt omdat er maar 
één aanspreekpunt is.
Deze horizontale samenwerking 
is uniek en het is een uitdaging 
om dit op de markt te zetten.

Heeft het bedrijf ook nevenac-
tiviteiten?
“Jazeker, vanuit de markt wordt 

gevraagd naar luxe afbouwmate-
rialen”, zegt Van der Hart.
“Daarom zijn we recentelijk ge-
start met de verkoop van schuif-
wandkasten op maat vanuit de 
showroom, in Goes. 
Ronald van der Hart heeft 2 
compagnons die actief zijn in de 
voetballerij.
De een als trainer en de ander is 
initiatiefnemer van Ondersteu-
ning Topsport Zeeland.
Ronald zelf is geen actief voet-
baller. Zijn vader was een fanatie-

ke aanvaller bij het eerste team 
van Waarde.
Bij Ronald is het voetbalvirus 
weer opgestoken door het 
enthousiasme van hun zoon 
die voor het tweede seizoen als 
keeper actief is bij de pupillen 
van Apollo.

De beleving met vv Kloetinge.
“Als Bevelander ben ik trots op 
vv Kloetinge. Ze spelen al jaren 
voetbal op hoog nivo, echter 
men blijft met beide benen op de 

Jawel, het is zover, SVVK heeft haar 100e lid in de boeken, nl
Totaalbouw Zeeland BV.
Zaterdagmiddag 2 april werd hieraan al bijzondere aandacht 
gegeven in het sponsorhome.

100e  SVVK lidScottweg 1.08 Goes (inpandig bij Venestra)

Foto: website Totaalbouw

Ronald van der Hart (Totaalbouw Zeeland) en Jan-Kees de Bruine (SVVK)
zetten hun handtekening onder de overeenkomst.



OP DE KORREL - mei 2011 9Engineering

grond staan. Ik vind het een erg 
nette vereniging waar ik dan ook 
graag kom. Fatsoenlijk publiek, 
een zeer professionele sponsor-
club, ontzettend veel vrijwilligers 
en goede teams”, zegt Ronald.
Af en toe komt hij kijken naar 
een wedstrijd van VVK 1.

“Onlangs werd ik door Marco 
uitgenodigd in het sponsorhome 
en dit heeft geresulteerd in het 
feit dat ik de 100ste sponsor ben 
geworden”, verteld hij verder.
Op de vraag wat hij beoogd met 
het lidmaatschap van de SVVK 
volgt een zeer duidelijk ant-

woord, namelijk “Ik voel mij thuis 
bij vv Kloetinge, dat is een eerste 
vereiste om ergens sponsor te 
worden. Ik zie het lidmaatschap 
als aanvulling op mijn reeds 
bestaande netwerk.
De bestaande contacten wil ik 
hierdoor versterken en vooral 
nieuwe contacten leggen om 
zaken te doen, of om in voet-
baltermen te spreken, de bal 
toegespeeld te krijgen.”
Een aantal van zijn relaties zijn al 
jaren lid, de een met meer zake-
lijk resultaat dan de ander.
“Marco van de Linde heeft mij de 
laatste duw gegeven. De laat-

ste jaren heb ik veel positieve 
geluiden gehoord, vooral over de 
gunfactor.
Die zou erg hoog zijn. Ik laat me 
verrassen.....
Ook zal ik zeker bij andere on-
dernemers het lidmaatschap van 
de SVVK aanprijzen.”

Hieraan valt natuurlijk niets 
toe te voegen. Dit enthousiaste 
nieuwe SVVK lid wordt dan ook 
van harte welkom geheten en 
graag tot ziens op het Wesselo-
park en in het sponsorhome.

Verslag en foto’s: Arie van Bochove

Kloetinge heeft een zeer professionele sponsorclub
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Pupil van de week
Zaterdag 12 maart 2011, Kloetinge - Kozakken Boys (2-0)
Elmer speelt in E5 en is 10 jaar.
Trainer/leiders zijn Ronald Smits, Peter Vogel en André Smit.

Pupil van de week
Zaterdag 26 maart 2011, Kloetinge - Montfoort (1-1)
Thijmen speelt in F5 en is 7 jaar.
Trainer/leiders zijn (ome) Hans en (papa) Rien de Bruine.

VRAGEN
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Al mijn vriendjes voetballen er
 en het is lekker dichtbij.
Wat vind je leuk aan de training? Partijtjes en afwerken.
Denk je later het 1e te halen? Ja!
Ga je vaak naar het 1e kijken? Heel soms.
Welke hobby’s heb je nog meer? Buitenspelen en computeren.
Op welke school zit je? Prinses Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Feyenoord en Kloetinge.
Wie is je favoriete voetballer? Lionel Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Sofyan Azzagari.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefste?  Friet en shoarma.
Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Op welke positie speel je het liefst? Aanvallende middenvelder.
Wat kan je het beste bij voetballen? Hard schieten en corners nemen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Kampioen worden.
hebt meegemaakt? 
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1.

VRAGEN
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat het een goede club is.
Wat vind je leuk aan de training? Partijtje.
Denk je later het 1e te halen? Ja, net als papa.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Ja, bijna elke thuiswedstrijd.
Welke hobby’s heb je nog meer? Lezen en computeren.
Op welke school zit je? Kohnstammschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer bij Ajax.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Wesley Sneider.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Etienne Mallie.
Wat lust je niet graag? Kroten.
Wat eet je het liefste?  Spinaziepasta.
Waaraan heb je een hekel? Zwemles.
Op welke positie speel je het liefst? Middenvelder.
Wat kan je het beste bij voetballen? Bal afpakken.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge F-kamp.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1.

Elmer Smits

Thijmen
de Bruine
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door Adri de Bruine

SPONSOR
VAN	DE
MAAND

In deze rubriek halen we elke keer een sponsor van onze vereni-
ging voor het voetlicht.
Daarbij maken we kennis met het bedrijf en de persoon of per-
sonen achter het bedrijf. Vaak levert dat verrassende ontdekkin-
gen op. Voor dit nummer bleef ik dicht bij huis.
Ik had een gesprek met Lennert Steketee van Venestra aan de 
Scottweg 1.08 in Goes.

Locatie
De showroom van Venestra 
lijkt niet zo makkelijk te vinden, 
maar als je even oplet, kun je 
het eigenlijk niet missen. Als je 
over de Scottweg rijdt vanaf de 
Nansenbaan zie je zo’n 100 me-
ter rechts een bord, dat verwijst 
naar Venestra. Volg deze pijl en 
je vindt het bedrijf gemakkelijk.
Al op de Nansenbaan kun je op 
een parkeerterrein vlak langs 
de weg enkele producten van 
Venestra zien. Lennert: “We 
zitten inderdaad wat achteraf, 
maar de meeste klanten zijn 
bewust naar ons op weg. Zij zijn 

geen ‘shoppers’. We hoeven niet 
direct een zichtlocatie te hebben; 
we hebben meer aan mond-tot-
mond reclame.” De showroom 
is ruim en overzichtelijk opge-
zet; dat moet ook wel als je alle 
producten van Venestra wilt 
laten zien. Sinds voorjaar 2009 is 
Venestra hier gevestigd, dichtbij 
de Nansenbaan en dus ook dicht 
bij de A 58.

Venster
Ik vroeg me af hoe het bedrijf 
aan de naam Venestra is geko-
men. Lennert: “In het Latijns 
staat het woord Venestra voor 

venster”. Hij is manager van de 
vestiging Goes. Het bedrijf is 
zelfstandig, maar valt onder de 
Venestra groep waar onder ook 
de vestiging Venestra Roosen-
daal valt. En de Venestra groep 
heeft weer nauwe banden met 
het productiebedrijf SKM dat 
ook in Roosendaal is gevestigd. 
De montage van de producten 
gebeurt ook door de montage-
afdeling van SKM. Het bedrijf 
levert serres, terrasoverkappin-
gen, gevelbekleding, lichtstra-
ten, kozijnen (in aluminium en 
kunststof), vouwwanden, schuif-
puien, zonwering en aanverwante 

Venestra
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artikelen. Het bedrijf levert aan 
aannemers, ZZPers en particulie-
ren, voornamelijk op de Beve-
landen. Aannemers en ZZPers 
komen dan met hun klanten naar 
de showroom en kunnen daar 
hun keus bepalen.

Serres
Moet er voor de bouw van een 
serre geheid worden? Lennert: 
“Ja, in de meeste gevallen wel; 
als leidraad kun je zeggen: als de 
woning geheid is moet de serre 
ook geheid worden. We bege-
leiden zo nodig het hele proces; 
vanaf het ontwerpen via heien, 
leggen van de fundering en uiter-
aard de montage van de serre. 
Voor een terrasoverkapping is 
het niet nodig, dat er geheid 
wordt. Evenals de serres worden 
deze uitgevoerd in aluminium. 
Een aluminiumconstructie is veel 

sterker dan één van kunststof, 
daardoor kunnen we serres van 
alle afmetingen maken en zo 
aan de wensen van de klanten 
voldoen. Bovendien zijn we niet 
gebonden aan standaardafme-
tingen. Door de korte lijnen naar 
het productiebedrijf kunnen we 
alles op de gewenste maat laten 
maken. Dat geldt trouwens voor 
al onze producten. We leveren 
maatwerk.”

Lichtstraten
In de showroom is ook een 
lichtstraat te zien Ik had geen 
idee wat daarmee bedoeld werd, 

maar het is een soort dakven-
ster; het getoonde exemplaar is 
er één met een zadeldak. Deze 
lichtstraten worden veel gebruikt 
om extra licht binnen te laten in 
een keuken met een plat dak en 
in bungalows. Ook hier is weer 
heel veel mogelijk. Ze kunnen 
worden geleverd met bijpas-
sende zonwering. 

Kwaliteit
Venestra levert ook kozijnen 
en deuren van kunststof. Deze 
hebben de unieke houtlook 
verbindingen. Er zijn geen dia-
gonale lassen te zien; het lijkt 
inderdaad op hout. Hierop is 
patent verleend. Je moet ook wel 
wat unieks hebben, want op het 
gebied van kunststof kozijnen 
en zonwering is de concurrentie 
groot; er zitten ook enkele be-
drijven op het bedrijventerrein in 
De Poel. Lennert: “Op het gebied 
van de aluminium constructies 
zoals de serres en terrasoverkap-
pingen is de concurrentie veel 
minder, daarmee zijn we uniek in 
de omgeving. 
We staan ook voor onze produc-
ten. We geven bijvoorbeeld op 
onze terrasoverkapping wel 15 
jaar garantie. Bovendien hante-
ren we als betalingsregeling dat 
de klant pas alles betaalt als hij 
tevreden is.
Verder hebben wij met 20 
bouwgerelateerde bedrijven 
een kortingsactie opgezet. Bij 
deze bedrijven zijn in totaal 
1000 bakjes uitgezet met in 
ieder bakje een kaartje van alle 
deelnemende bedrijven, waarbij 
dan een speciale actie wordt 
aangekondigd, b.v. een mooie 
barbecue bij besteding van een 
bepaald bedrag.” 

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
September 2010 Jan-Kees de Bruine (SVVK) en Peter Louwman (jeugdvoorzitter)
November 2010 Marco Tolhoek (Fysiotherapiecentrum ‘De Tol’))
December 2010 Ko Kooman (Ko’s Notenshop)
Februari 2011 Pascal van den Broeke (Groenflex)
Maart 2011 Niek Zandee (Zuidweg-Zwartepoorte)

Lennart Steketee, manager van de Venestra vestiging in Goes
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Commercieel

Lennert is vorig jaar zomer hier 
begonnen. Hij heeft al 6 jaar 
ervaring in deze branche, zijn 
vooropleiding was commerciële 
economie. “Technisch gezien 
heb ik in die 6 jaar veel geleerd 
en bovendien kan ik, als ik iets 
niet weet terugvallen op de 
technische mensen van SKM 
en zo kunnen we alle proble-
men oplossen.” Op de vraag of 
Venestra ook last heeft van de 
economische crisis antwoordt 
Lennert: “Dat weten we niet. Dit 
bedrijf is gestart toen de crisis 
al een feit was. De zaak loopt nu 

goed, maar we kunnen niet zeg-
gen of het zonder de crisis beter 
gegaan zou zijn. We kunnen niet 
vergelijken met de tijd voor de 
crisis. Aan de ene kant wordt er 
minder gebouwd en dat is ook in 
ons nadeel, maar aan de andere 
kant zijn er meer mensen, die 
hun huis gaan opknappen en er 
b.v. een serre aan bouwen.”

Zaterdag
Venestra was al lid van de SVVK 
toen Lennert in het bedrijf 
kwam. Het bedrijf had regelmatig 
contact met Bouwbedrijf Van 
de Linde en Marco bracht ook 

de sponsorclub ter sprake. Niet 
tevergeefs dus. Lennert voetbalt 
zelf op dit moment bij Yerseke 
in een vriendenploeg, één van 
de lagere teams van Yerseke. Hij 
heeft vroeger hoger gespeeld 
maar dat is niet meer te combi-
neren met het werk. Op zaterdag 
is de showroom open en als hij al 
eens vrij is dan voetbalt hij zelf. 
Hij komt dus niet zo vaak in het 
sponsorhome op het Wesselo-
park. Dat is jammer, maar het 
werk gaat voor!

De showroom van Venestra lijkt 
niet zo makkelijk te vinden, maar 
al zou het een beetje moeite kos-
ten om het bedrijf te vinden, dan 
is het dat beetje moeite zeker 
waard om eens in de showroom 
rond te kijken. De openingstijden 
zijn te vinden op de website.

Enkele zakelijke gegevens
Venestra
Scottweg 1.08
4462 GS Goes
Tel. 0113-227766
goes@venestra.nl
www.venestra.nl

 

Mei
20	 Sam	Markwat
26	 Ferhat	Ayerdem
30	 Ivann	Koreman

Juni
3	 Emiel	Matthijsse
4	 Pepijn	de	Smit
5	 Jonathan	Bals
	 Finn	Kribbe
8	 Rob	Wolbers
10	 Tom	Cornelisse

Verjaardagen	F-	en	Minipupillen

	 Mathijs	Honingh	
	 Jilles	Platier
11	 Jonathan	de	Visser
13	 Maikel	den	Toonder
19	 Ufuk	Kahveci
22	 Dylan	van	Campen
	 Diégo	van	Campen
23	 Luka	Schrier
24	 Luc	Rijk
27	 Jelle	van	Gurp
29	 Sam	Reijnhout

Een kijkje in de showroom
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DE COLUMN
VAN KEES

Maart
De eerste week van maart was er helaas weinig te fluiten in ver-
band met carnaval. Dat was dus weer een week rust. De week 
erna mocht ik weer naar het Dordtse. Dat was trouwens die mid-
dag een hele onderneming omdat de Vlaketunnel hermetisch 
was afgesloten. Maar omdat ik de weg weet in de binnenlanden 
van Zuid-Beveland kwam het allemaal goed. 

Akkoord
Het begint een eentonig ver-
haal te worden maar de thuis-
club ontving een ploeg die zes 
kilometer van mijn woonplaats 
speelt. Maar ik heb besloten me 
er niet meer druk over te maken. 
Extra pikant is ook nog dat ik 
de trainer van de bezoekers ooit 
heb mogen inwijden in het mooie 
vak van scheidsrechter. Hij fluit 
gelukkig nog steeds op zondag. 
Overigens is de voorzitter van de 
thuisclub ook scheidsrechter op 
zondag. Dus ik rekende op veel 
begrip en dat was er gelukkig 
ook die middag. Toch werd voor 
de wedstrijd mijn humeur wel op 
de proef gesteld. Omdat ik al een 
oude stijve knar ben wil ik ruim 
de tijd voor een warming-up. 
Daarom ben ik ook altijd ruim 
van te voren aanwezig om de di-
gitale formaliteiten te verrichten. 
Dus ik zat netjes een uur van te 
voren in de bestuurskamer. Toen 
bleek dat geen van beide ploe-
gen ook maar iets had ingevoerd. 
Dat schiet dan bij mij echt even 
verkeerd. Ik heb netjes de pas-
sen gecontroleerd maar nog niet 
het formulier mijn akkoord gege-
ven. Ik dacht: ‘Dat doe ik wel na 
de warming-up.’ Ik ben gewoon 
om kwart voor twee gaan om-
kleden maar natuurlijk ben ik 
later vergeten om het formulier 
akkoord te bevinden. Kreeg ik 
de week na de wedstrijd nog 

even een schriftelijke uitbrander 
van de KNVB. Daar heb ik toch 
nog even op gereageerd want ik 
wordt niet graag ten onrechte 
beschuldigd. Verenigingen moe-
ten gewoon hun zaken op orde 
hebben! Om mijn humeur nog 
meer op de proef te stellen werd 
er tijdens de warming-up nog 
even fijntjes door de speaker om-
geroepen dat de scheidsrechter 
ook uit Zeeland kwam! Daarna 
gelukkig niets meer vernomen 
over dit onderwerp. 

Het was wel een leuke wedstrijd 
om te fluiten. Beide ploegen 
scoorden een keer zodoende 
was eigenlijk iedereen tevreden. 
Ik had nog wel een erg lastig mo-
ment toen een aanvaller van de 
thuisclub het zestienmetergebied 
in ging en wilde schieten. Op het 
moment dat hij uit wilde halen 
schopte ook een verdediger naar 
de bal. Ze misten beiden en raak-
ten elkaar op hetzelfde moment 
vol op de voet. Wie schopte wie? 
was de grote vraag. Een andere 
verdediger schoot de bal over de 
zijlijn. Ik floot en riep vlug de ver-
zorgers. Nu had ik nog even tijd 
om na te denken. Van beide ploe-
gen kwamen spelers naar me toe 
om te vragen wat ik er mee ging 
doen.  Ik moet eerlijk zeggen dat 
ik het echt even niet wist. Dus 
ben ik verder gegaan met een 
ingooi. Achteraf vond iedereen 

eigenlijk dat ik gelijk had maar 
tot op dit moment twijfel ik nog 
steeds of ik het juist heb gezien. 
Maar goed, het liep goed af. 

Buitenspel
De volgende week mocht ik weer 
naar dezelfde omgeving. Dit keer 
was er overigens geen Zeeuwse 
ploeg bij betrokken dus dat was 
een meevaller. Bij de thuisclub 
kom ik al vele seizoenen en ook 
de gasten zijn geen onbeken-
den voor me. Overigens leek de 
reis weer een puzzel te worden 
omdat allerlei wegen afgesloten 
waren maar het viel reuze mee. 
Zodoende was ik erg vroeg op 
de plaats van bestemming. Maar 
beter te vroeg dan te laat. Hier 
had men overigens de digitale 
plichten wel ruim op tijd voor 
elkaar. Het was prachtig weer die 
zaterdag dus daar kon het niet 
aan liggen. De wedstrijd verliep 
overigens niet zo gladjes als de 
vorige week. De ploegen lagen 
elkaar niet zo en er was over en 
weer irritatie. Ik moest ook al 
snel een gele kaart voor de dag 
toveren en in totaal kwam ik die 
middag op zes. Dat is voor mijn 
doen fors. Bovendien moest ik 
voor de rust al een doelpunt van 
de thuisclub afkeuren wegens 
buitenspel. De bezoekers produ-
ceerden wel een geldig doelpunt. 
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Toen ik in de tweede helft weer 
een doelpunt van de thuisclub af-
keurde wegens buitenspel liepen 
de emoties natuurlijk behoorlijk 
hoog op. Toch bleef het geluk-
kig allemaal binnen de perken. 
Opvallend vond ik ook wel dat de 
speler die dit doelpunt scoorde 
zijn ploegmaats direct weg-
stuurde met de mededeling dat 
ik gelijk had. Ook na de wedstrijd 
vertelde de voorzitter van de 
thuisclub dat het gewoon twee 
keer buitenspel was. Gelukkig 
maar, want dat vergemakkelijkt 
de thuisreis toch weer. 

Positief
De derde wedstrijd in maart was 
er één in district Oost. Ik mocht 
naar een streek waar ze erg veel 
van jam weten. Het was toch 
een kleine twee uur rijden dus 
een hele zit. Onderweg ging het 
ook nog stevig regenen maar 
gelukkig was het, eenmaal daar 
aangekomen, weer droog. In 
de week voor de wedstrijd had 
ik al eens wat stukjes van deze 
vereniging gelezen en meestal 
lieten ze zich niet al te mild uit 
over de leidsman. Dus dat was 
een uitdaging om eens te kijken 
of ze mij heel zouden laten. Ik 

vind overigens altijd wel dat ze in 
dit district stevig voetballen. Ze 
strijden met ziel en zaligheid. Dat 
is best lastig fl uiten. Toch had ik 
direct vanaf het begin een goed 
gevoel. Wel was er één minpunt. 
Volgens mij was het een veld 
met de maximale afmetingen. 
Allemachtig, wat was dat groot. 
Maar ook het lopen ging die 
middag best lekker. De thuisclub 
bleek overigens te beschik-
ken over spitsen die weigerden 
om een doelpunt te maken. De 
grootste kansen werden gemist. 
Als ze dan nog eens een keer 
goed inschoten redde de keeper 
van de bezoekers op magistrale 
wijze. Vlak voor rust was er toch 
nog even een lastig moment. De 
spits van de bezoekers leek door 
te breken maar werd aan zijn 
shirt gepakt. Men hoopte op een 
rode kaart voor de verdediger 
maar er liep nog een verdedi-
ger mee dus besloot ik geel te 
geven. Daar kon men overigens 
ook mee leven. De tweede helft 
bleef de thuisclub kansen missen 
maar ook de bezoekers deden 
af en toe een duit in het zakje 
door ook de mooiste kansen te 
missen. Kortom, er werd niet 
gescoord. Doordat het zo stevig 

was moest ik toch weer vier keer 
geel trekken maar het was toch 
een hele leuke wedstrijd om te 
doen. Na afl oop was het in de 
bestuurskamer ook uitermate 
gezellig. Mijn jongste zoon had 
inmiddels alle snackjes al getest 
dus kon hij mij adviseren welke 
de lekkerste waren. Ik verbaas 
me overigens in dit district altijd 
over de prachtige accommoda-
ties die men heeft.  Geld schijnt 
in deze streek nog geen rol te 
spelen. Overigens was men bij 
deze vereniging ook heel positief 
over de uitwisseling van scheids-
rechters tussen de verschillende 
districten. En dat is ook wel 
weer eens leuk om te horen. In 
het stukje op maandag kwam ik 
er gelukkig goed vanaf dus dat 
was ook weer meegenomen. 
Zodoende zit de maand maart er 
ook al weer op. Overigens heb 
ik een verzoek ingediend bij de 
KNVB om volgend jaar op zondag 
te mogen fl uiten. Kom ik ook 
weer eens ergens anders. Op 
naar april waarin voor de meeste 
verenigingen de beslissingen 
gaan vallen. 

Kees  

(Voetbal)kooi
Sinds enkele weken is het Wesselopark uitgebreid met 
een (voetbal)kooi. Soms wordt dat erg letterlijk geno-
men.
Enkele weken geleden werd er op zondagmiddag gebeld 
bij Leo. Of hij mee wilde komen naar het Wesselopark. 
Het bleek, dat er twee jongens in het entreehokje 
zaten. Het licht brandde daar nog en zij wilden dat uit 
doen. Ze konden er wel in, maar niet meer er uit! Ze 
zaten letterlijk een uur lang in de kooi.
Leo heeft ze bevrijd.
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Ledenvergadering SVVK bij Glashandel Melieste

De gasten werden vanaf 18.00 
uur ontvangen in een fraaie en 
moderne bedrijfsruimte.
De werkplaats, waar een gezel-
lige marktplaats met kraampjes 
was ingericht, werd vanaf de 
ingang bereikt langs kantoor-
ruimten en showroom.
Koffie en begroetingsgesprekjes 
brachten direct een ontspannen 
en gemoedelijke sfeer.
Na het welkomstwoord van de 
gastheer Jan Pilaar, directeur /
eigenaar van de onderneming, 
werden de aanwezigen uitgeno-
digd voor het lopend buffet.
Te kust en te keur waren er scha-
len met heerlijkheden van vis en 
vlees, salades, brood en kaas.
Als dessert kon er nog uit een 
rijke variatie aan ijsjes gekozen 
worden.
Zonder meer een prima buffet na 
een werkdag voorafgaand aan de 

vergadering.
Een goed overwogen planning 
zorgde er voor dat de gasten 
tijdig naar een vergaderruimte 
werden gedirigeerd.
Nieuwe SVVK leden werden 
voorgesteld, er werd verslag van 
allerlei zaken gedaan door de 
verantwoordelijke bestuursleden, 
er werd een videopresentatie 
vertoond en zoals gebruikelijk is 
werden er ook vragen gesteld en 
beantwoord.
Een korte en zakelijke verga-
dering zonder fratsen en met 
tevreden leden.
Hierna brak het informele ge-
deelte van deze avond aan.
Een rondleiding door de werk-
plaats en enkele demonstraties 
met moderne machines en appa-
ratuur werd door de aanwezigen 
met graagte gevolgd.
Men komt tenslotte niet dagelijks 

in een dergelijk soort bedrijf dus 
er is veel interessants te zien en 
te beluisteren.
Vervolgens en tevens ter afslui-
ting volgde de zogeheten net-
werkborrel.
De aanwezigen maakten hiervan 
nuttig gebruik in een ontspannen 
en gezellige sfeer en de gastheer 
vermaakte iedereen met een 
Woodstock- achtige act die zijn 
weerga niet kende.
Het bestuur en overige leden van 
de SVVK zijn Jan Pilaar en zijn 
medewerkers zeer erkentelijk 
voor de ontvangst en de gastvrij-
heid die deze avond hen heeft 
geboden.
De volgende ledenvergadering is 
Leo Slabbekoorn van Leo Inte-
rieurgroep te Heinkenszand de 
gastheer.

Maandagavond 18 april jl. hield SVVK haar ledenvergadering.
Het is een goede gewoonte dat de ledenvergadering op toer-
beurt bij een van de leden wordt gehouden en deze keer was het 
Glashandel Melieste die haar bedrijf openstelde voor dit evene-
ment. 60 van de 100 leden waren aanwezig en dat is een mooie 
opkomst te noemen.
‘De Businissclub SVVK leeft’, mag worden geconcludeerd.

Verslag en foto: Arie van Bochove
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EVENE-
MENTEN
KALEN-
DER

13 augustus
Kloetinge 1 - Feyenoord A1

20/21 mei
Dick Bunttoernooi

10 juni
Bedrijventoernooi SVVK
vrijdag voor Pinksteren

18 juni
Zomerkamp F-pupillen

24 - 26 juni
Zomerkamp E-pupillen

28 mei
Afsluiting seizoen

3/4 juni
CZ toernooi

vrijd. en zat. na Hemelvaart

18 juni
Eerste Kloetingsedag

14 mei
Laatste thuiswedstrijd

Kloetinge 1

24 - 26 juni
Zomerkamp C-junioren

ALV

6 juni
Tussentijdse algemene

ledenvergadering
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Lauran, Laurens, Ramon
en de 40 punten…..van Kloetinge
In de roversgrot van Kloetinge 4 vind je naast de nodige stoere 
verhalen, overdreven praatjes en wat overtollige vetrollen ook 
nog een schat aan punten. Al vele jaren staat K4 bekend als het 
team met een gezonde dorst, eetlust en honger naar punten. Na 
twee mindere seizoenen werd het toch tijd om weer eens aan 
een kampioenschap te ruiken en daarom werd de Zuid-Beveland-
se spelersmarkt nauwlettend in de gaten gehouden. 

Vooral technisch directeur/
trainer-coach Lauran de Hond 
liet zich verschillende zaterda-
gen (avonden) niet onbetuigd en 
scoutte een hele zomer als een 
malle. En niet zonder resultaat. 
Oudgedienden als Tom Dietvorst 
en Menno van Tilburg werden 
overgehaald zich aan te sluiten 
en ook ‘ de schrik van Hoes’  
Phouc Nguyen kwam terug op 
het oude nest. Dit resulteerde in 
een mooie selectie van 20 man. 

Allen, inmiddels ervaren voetbal-
lers (ooit was de gemiddelde 
leeftijd 22,53, maar intussen 
gestegen naar 27,62), aangevuld 
met enkele jonge honden, en bij 
het sluiten van de markt zelfs 
met een reservedoelman, Jasper 
Sturm, gingen op 4 september 
2010 de strijd aan en begonnen 

misschien wel aan een histori-
sche veldtocht. (jaja) 

De hoogtepunten van Kloetinge 4 
gedurende dit seizoen zijn zowel 
binnen als buiten het veld talloos 
(dat heb je als je de lat laag legt) 
en daarom volgt hier een korte 
doch volledige samenvatting van 
de hoogste hoogtepunten. 

Na 3 klinkende overwinningen 
stond 25 september de kraker 
(ja toen al) tegen ZSC’62 op het 
programma. Deze ploeg, het 
jaar ervoor zo goed als ongesla-
gen kampioen in de 4de klasse, 
stond nu ook in de bovenste re-
gionen en werd de eerste echte 
krachtmeting voor ‘Ut4de’. Dat 
Klusdurp 4 beter uit de voeten 
kan tegen goede tegenstanders 
bleek vandaag.

Er werd een prima pot op de mat 
gelegd, maar paal (3x), lat (1x), 
een mislukte stift - alleen voor 
de keeper (MN) en nog meer 
zwakke excuses zorgden voor 
een 1-1 eindstand. Het besef dat 
er ‘ iets’  inzat dit seizoen groeide 
met deze wedstrijd langzaam 
binnen de groep. 

Een paar weken later, nog immer 
koploper, wachtte Kruiningen 
2. Een ploeg waar je in theorie 
alleen met 3-2 van wint of met 
2-3 van verliest, zowel uit als 
thuis. Trainer Lauran en leider 
Laurens vonden het nodig hun 
makkers in de steek te laten en 
dat had direct zijn weerslag op 
de wedstrijd. Ondanks een door 
de coach van die dag gemaakte 
afspraak met een bekende 
jongedame op het Wesselopark, 

de roversgrot van Kloetinge 4 vind je naast de nodige stoere 
verhalen, overdreven praatjes en wat overtollige vetrollen ook 
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een fantastische peptalk voor de 
wedstrijd, een nog briljantere op-
stelling en weergaloze coaching 
langs de zijlijn, verloor Kloetinge 
4 de wedstrijd met 0-2. 

De schade op de ranglijst bleef 
beperkt en gelukkig hielp de 
drank ons ook mentaal om deze 
domper te verwerken. Zeker toen 
bleek dat K4 als Herbstmeister 
mocht overwinteren en daarmee 
het stempel ‘ titelfavoriet’  kreeg. 

Voor de matadoren van Kloetinge 
4 bleek deze rol op zich wel goed 
te passen en in de eerste top-
per direct na de winterstop werd 
gewonnen van ZSC’62 en daar-
mee werd een voorsprong van 7 
punten op hen gecreëerd. Deze 
foto is ook op die dag genomen. 
Net voor de wedstrijd. De echte 
Kloetinge-volger ziet direct alle 
strakke kopjes en de absolute-
wil-om-te-winnen-blik in de ogen. 

En zoals zo vaak; na deze wed-
strijd kwam ‘ de klad’  er in. Er 
werd 2x verloren, de voorsprong 
werd gereduceerd tot 2 punten 
en de ‘ platte kar’  kon weer even 
de schuur in. 

De draad werd daarna weer 
goed opgepakt, mede dankzij 
een fantastische speech van 
Meindert Storm (6-2 overwinning 
tegen DFS 2)….en dit zijn op het 
moment van schrijven ( 9 maart) 
de feiten van Kloetinge 4:

• 17 wedstrijden 40 punten
• 63 doelpunten voor (3,7 gemiddeld)
• 41 bakken bier thuis (bij het superteam Meindert en co
 gedronken)
• 2 bakken bier uit gedronken
• 35 meter bier, de hoogte van de grootste boom van Zeeland 

te Kloetinge
• 15 verzoeken om ‘ een wissel’ 
• 17 frietjes met mayonaise voor Foek
• 26 schaaltjes snacks (diversen)
• 32 schaaltjes frikadellen
• 27 gebruikte spelers
• 2 witte zomerjurkjes
• 18 verzoeken om minuten te mogen maken
 (inclusief vedettes van Kloetinge 1)
• 16 maanden (2.880 minuten) – lengte van de ongeslagen 

reeks van ZSC’62 die wij beëindigd hebben.

Pupil van de week
Zaterdag 2 april 2011, Kloetinge - Heerjansdam (1-1)
Levi speelt in E8 en is 9 jaar.
Trainer/leiders zijn Bertie van de Heide en Alfons Bals.

VRAGEN
Waarom voetbal je bij
Kloetinge?
Omdat het een goede en leuke 
club is.
Wat vind je leuk aan de
training?
Berty geeft leuke oefeningen en 
dat m’n vader ook trainer is.
Denk je later het 1e te halen?
Ja zeker!
Ga je vaak naar het 1e kijken?
Nee, soms.
Welke hobby’s heb je nog 
meer?
Ballet haha. Nee hoor waterski-
en, skiën en zwemmen.
Op welke school zit je?
Op de Kloetingseschool.
Wat wil je later worden?
Profvoetballer, advocaat en 

Levi Bals

piloot (en als ik nog tijd over heb 
minister-president).
Wat is je favoriete club?
Feyenoord en Kloetinge.
Wie is je favoriete voetballer?
Ibrahim Afellay (Barcelona).
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Sofian Azzagari.
Wat lust je niet graag?
Vlees.
Wat eet je het liefste?
Friet (Uhh... wie nou niet).
Waaraan heb je een hekel?
School.
Op welke positie speel je het 
liefst? 
In de aanval.
Wat kan je het beste bij voet-
ballen?
Scoren.
Wat is het mooiste dat je bij 
Kloetinge hebt meegemaakt?
Met ons team kampioen worden.
Wat wordt de uitslag vanmid-
dag? 
Ik denk 3-1 voor Kloetinge.



20  OP DE KORREL - mei 2011 Engineering

Kloetingse dag
Zoals iedereen weet zal Kloetinge zich op 18 juni, de Kloetingse dag, aan het publiek presenteren.
Er zullen allerlei activiteiten zijn, op het Marktveld en rondom de kerk. Maar één van de belangrijk-
ste dingen deze dag is het (offi cieel) openen van het trapveld (oefenkooi) aan het Wesselopark.
Dit evenement willen wij als voetbalvereniging nog meer inhoud geven.

Kloetinge bruist op18 juni!!

Daarom hebben we er voor ge-
zorgd dat er op het Wesselopark 
voor het publiek allerlei markt-
kramen zullen staan met aantrek-
kelijke aanbiedingen. Er is een 
grote verscheidenheid aan kle-
ding, Zeeuwse streekproducten 
en nog veel meer verassingen.

Daarom hopen wij dat dit evene-
ment, rond het voetbalveld druk 
bezocht zal worden. Er zal
‘s middags een massale omlijs-
ting zijn, dus ik hoop dat ieder-
een de weg vanaf het Marktveld 
naar het Wesselopark zal vinden.

Kom	-	koop	-	en	geniet	van	de	
vele	aanbiedingen	die	dag.

Ik hoop verder, in samenwerking 
met Dorpsbelangen, meer nieuws 
te brengen als het zover is.
Het is natuurlijk ook belangrijk 
is dat iedereen op de hoogte is 
van het feit dat wij als voetbal-
vereniging niet stilzitten. Op deze 
manier willen wij ons steentje 
bijdragen om deze dag tot een 
succes te maken.

Piet Remijn
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Toch geen vreemdeling op ons 
sportpark!
Natuurlijk heeft Rinus Dieleman 
bij zijn verkiezing op de laatste 
algemene ledenvergadering zich-
zelf voorgesteld. Op die vergade-
ring was zoals gewoonlijk maar 
een kleine groep leden aanwezig. 
Weliswaar heeft hij inmiddels al 
wat contacten met commissie-
leden enz. gelegd zodat hij echt 
niet meer als een vreemdeling 
op ons sportpark rond loopt. 
Trouwens, gezien zijn achter-
grond heeft hij, zoals verderop 
zal blijken, vanaf de andere kant 
van de tafel, al heel wat voet-

sporen letterlijk en figuurlijk aan 
ons sportpark toevertrouwd. Het 
is echter toch wel leuk om wat 
meer van hem te weten. Daar 
gaan we dan!

Het gezin Dieleman
Rinus is geen geboren en ge-
togen Goesenaar maar weet 
wellicht meer van deze plaats 
dan iemand die hier wel zijn 
wortels heeft. Marinus Karel 

Dieleman, 66 jaar, komt voor 
Zuid-Bevelandse begrippen van 
‘de overkant’, d.w.z. uit Zeeuws-
Vlaanderen. Hij is in 1967 ge-
trouwd met Hanneke van Schaik 
en zij is van oorsprong wel een 
Zuid-Bevelandse want deze naam 
komen we o.a. nog tegen in ‘s 
Heer-Arendskerke. Ze hebben 
2 zoons, Herman is 42 jaar en 
Jan 37 jaar. Beiden hebben een 
partner maar zij wonen niet 

Nog steeds zie je in het Voorzetje de vraag of 
er in de club, of wellicht daarbuiten, nog men-
sen zijn die wat vrijwilligerswerk voor onze 
vereniging willen doen. In het algemeen mogen 
we niet klagen over het aantal vrijwilligers bij 
onze VVK. Helaas is het voor het ophalen van 
oud papier nog niet zo gemakkelijk om daar 
voldoende bezetting voor te krijgen. Ook in 
het bestuur zijn er nog vacatures die ingevuld 
moeten worden. Dat gaat ook niet zo vlot want 
meestal moet je dan toch 
over bepaalde eigenschappen 
beschikken. Je moet als pen-
ningmeester bijvoorbeeld wel 
boekhoudkundige en financiële 

kennis hebben. Voor een voorzitter is belangrijk 
dat hij over bepaalde bestuurlijke kwaliteiten 
beschikt.
Welnu, het is gelukt om als opvolger van Jan 
van der Weele iemand binnen te halen die deze 
eigenschappen heeft. Daar zijn we erg blij mee 
en daarom willen we hem als ‘ vrijwilliger van 
de maand’  introduceren. Immers een bestuurs-
lid, in casu een voorzitter, is eveneens een 
vrijwilliger.

RINUS
 DIELEMAN

Vrijwilliger van de maand
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meer in de directe omgeving. De 
oudste zoon woont in Aarlander-
veen en is directeur-operation bij 
Penske. Dit is een logistiek en 
transportbedrijf. De jongste zoon 
woont wat verder weg, namelijk 
in Zwitserland onder de rook van 
Gèneve en is werkzaam bij een 
Cargill-handel in kolen. De familie 
is niet zo groot want ze heb-
ben slechts 1 kleindochter van 
9 jaar. Gelukkig woont die niet 
in Zwitserland. Overigens gaan 
Hanneke en Rinus wel enkele 
malen per jaar naar het mooie 
Zwitserland want hun zoon heeft 
daar in de buurt een chalet waar 
ze dan kunnen verblijven. Wat 
dat betreft hadden ze het minder 
kunnen treffen.

Een werkzaam leven
Na een middelbare schooloplei-
ding is Rinus op 17-jarige leeftijd 
als kantoorbediende (vroegere 
benaming) bij notariskantoor 
Hoving te Terneuzen in dienst 
getreden. Op dit kantoor werkte 
ook kandidaatnotaris Giele die 
later benoemd werd tot notaris 
in Goes. Dit had tot gevolg dat 
Rinus en Hanneke in 1970 naar 
Goes verhuisden omdat Rinus 
toen in dienst trad bij genoemde 
notaris. Op dit kantoor vond 
in de loop der jaren ook weer 
wisseling van notaris plaats. Hij 
heeft daar overigens wel furore 
gemaakt. Hij was Chef du Bureau 
en het was bekend dat hij daar 
van de hoed en de rand wist. Hij 
was een vraagbaak voor velen. 
Hij was verder belast met de 
overdracht van onroerend goed 
en dan speciaal in de agrarische 

sector. Dit betekent dat hij veel 
mensen van die bedrijven kent. 
Door zijn dienstverband van zo’n 
35 jaar heeft hij zelfs enkele 
generaties meegemaakt en dit 
was bijzonder leuk werk. In de 
loop der jaren is er bij het nota-
riaat in zijn algemeenheid, zoals 
haast overal, vrij veel veranderd. 
Het was bijvoorbeeld voorheen 
onmogelijk om over tarieven 
te onderhandelen. Tijdens zijn 
werk bekleedde Rinus al enkele 
bestuurlijke functies. De volgen-
de vraag lag dus voor de hand: 
“Waarom ben je op het laatst 
van je werkzaam leven van het 
notariaat overgeschakeld naar de 
politiek?”

Politieke carrière
Rinus was al lange tijd geïnteres-
seerd in de politiek; hij was lid 
van het CDA en sinds 1994 lid 
van de Gemeenteraad van Goes. 
Een rekensommetje leert dat hij 
in 2006 bij de Gemeenteraads-
verkiezingen 60 jaar was en het 
einde van zijn loopbaan bij het 
notariaat in zicht kwam. Hij vond 
het dan ook een uitdaging om 
voor zijn pensioen nog eens wat 
anders aan te pakken, temeer 
omdat hij op een goede, verkies-
bare plaats stond. Zo is het dus 
gekomen en hij heeft als wethou-
der de laatste jaren genoten van 
deze politieke loopbaan. Hij had 
ruimtelijke ordening, verkeer en 
vervoer en sport in zijn porte-
feuille. Als wethouder vond hij 
het een vereiste om een goede 
verhouding met de ambtenaren 
op te bouwen en te houden want 
zij zijn immers degenen die mede 

het beleid moeten uitvoeren. 
Kijk, en nu die andere kant van 
de tafel; omdat ‘sport’ in zijn 
portefeuille zat, was hij o.a. nauw 

betrokken bij de totstandkoming 
van het 4e veld. 
Tijdens het wethouderschap van 
Rinus is er op het gebied van de 
sport toch nogal wat voorbereid 
en het een en ander tot stand ge-
komen in Kloetinge. Realisering 
van het 4e veld, de nieuwe kleed-
accommodatie (hij sloeg samen 
met zijn opvolger Jo-Annes de 
Bat hie rvoor de eerste paal) en 
kunstgras op het trainingsveld. 
Ook op de andere dorpen en 
voor andere sporten is op dit ge-
bied het een en ander tot stand 
gebracht. Mede daardoor was 
er geen enkele belemmering om 
Rinus Dieleman met algemene 
stemmen tot voorzitter van de vv 
Kloetinge te benoemen.

Volop werk
We kunnen nu spreken van 
‘onze voorzitter’ en die is echt 
niet éénzijdig georiënteerd. 
Hij bekleedt ook nog andere 
bestuurlijke functies waardoor 
hij feitelijk geen tijd meer heeft 
om nog ‘echt werkzaam’ te zijn. 
Vergeet niet dat het voorzitter-
schap van Kloetinge heel wat tijd 

Er is op het gebied
van de sport toch

nogal wat voorbereid
en het een en ander
tot stand gekomen

in Kloetinge.
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kost. Wat dat betreft mag ik uit 
ervaring spreken. Destijds heb 
ik uitgerekend dat hier gemid-
deld ca 20 uur in de week mee 
gemoeid was en dat zal op het 
ogenblik echt niet minder zijn. 
De andere bestuurlijke functies 
die onze voorzitter nog heeft, 
zijn: Bestuurslid van het CDA-
Goes, lid van het college van 
kerkrentmeesters van de PKN-
Gemeente Goes; bestuurslid van 
de Stichting Stadskade Goes en 
lid van de Commissie Toezicht 
Politiecellen. Omdat er al veel 
gerealiseerd is op ons sportpark 
is de vraag of het nog nodig is 
om zoveel tijd aan die vereniging 
te besteden. Nou wat dat be-
treft heeft de voorzitter nog veel 
pijlen op de boog. Wat te denken 
van: fi nancieel beleid, vrijwil-
ligersbeleid en een beleidsplan 
voor de komende jaren. Om alles 
in goede banen te leiden zijn de 
fi nanciën en de communicatie 
van cruciaal belang. Voldoende 
middelen zijn er niet en de erva-
ring heeft inmiddels geleerd dat 
de communicatie niet geweldig 
is. “Er is wel inzet maar het ont-
breekt vaak aan goed overleg.” 
aldus de voorzitter.

Sport-minded
In vroegere jaren heeft Rinus nog 
gevoetbald. Zoals hij zelf zegt: “Ik 
was geen ster en had ook geen 
techniek.” Dit neemt niet weg 
dat hij best van het voetbalspel-
letje houdt. Beide zoons hebben 
nog bij Kloetinge gevoetbald; Jan 
ook nog enige tijd bij Kapelle. 
Zelf houdt Rinus ook van een 
aantal andere sporten, waaron-
der schaatsen, rugby en wielren-
nen. Zo zachtjes aan hebben we 
het doopceel van onze nieuwe 
voorzitter wel gelicht. Het mag 
er best zijn en daarom zijn we 
er van overtuigd dat hij van veel 
betekenis kan zijn voor onze 
vereniging.

Tenslotte
We hadden samen een pret-
tig gesprek omdat ik als ere-
voorzitter zo tussendoor iets kon 
vertellen over de geschiedenis 
van onze vereniging. Toen ik het 
woord ‘samen’ gebruikte, bena-
drukte hij het heel belangrijk te 
vinden om niet als ego-tripper 
op te treden. Integendeel, we 
zijn allemaal lid van die ene 
vereniging vv KLoetinge en daar 
moeten we, om er iets moois van 

te maken, samen de schouders 
onder zetten. Samenwerking met 
o.a. de sponsorvereniging SVVK 
is ook één van de belangrijke 
zaken. De contacten daarmee 
zijn door hem inmiddels gelegd 
en hij heeft dan ook het idee dat 
het klikt. Zoals gezegd, hadden 
wij samen een gesprek want zijn 
vrouw Hanneke was niet thuis. 
Zij is ook nog actief bezig met 
vrijwilligerswerk. Vroeger was zij 
verpleegkundige en als zodanig 
kan zij nu nog goed werk verrich-
ten. Zij behoort nu tot ‘De vrien-
den van Randhof’ en daar draagt 
ze haar steentje aan bij. Ondanks 
dat de vrouw des huizes dus niet 
thuis was, heeft het mij aan niets 
ontbroken want ook onze voorzit-
ter kan koffi e zetten!

Leen Kraak

Verjongingskuur
Willem	de	Vrieze	is	65	jaar	geworden

En om dat te vieren, had zijn vrouw een 
geheim uitje voor hem bedacht.
Wij hadden de paparazzi ingeschakeld en 
kwamen erachter waar Willem naar toe 
mocht.
Het bleek een beautyfarm te zijn, waar 
Willem eens lekker onder handen werd 
genomen en aan de eerste foto’s na 
zijn verjongingskuur te zien, is het goed 
gelukt!
Willem je ziet er weer 15 jaar jonger uit!
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Pupil van de week
Zaterdag 23 april 2011, Kloetinge - GVVV (1-5))
Bryan speelt in E3 en is 9 jaar.
Trainer/leider:
Jaap den Engelsman, Marco Borghart en Piet-Jan Kole

VRAGEN
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat het leuk is en ik daar
 iedereen ken.
Wat vind je leuk aan de training? De leuke spelletjes.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee, niet zo veel.
Welke hobby’s heb je nog meer? Tennis.
Op welke school zit je? Beatrix.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Ajax en Barcelona.
Wie is je favoriete voetballer?  Theo Janssen en Affelay.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Iedereen is goed, dus lastig
 te zeggen.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefste? Macaroni ham/kaas.
Waaraan heb je een hekel?  Als iedereen boos op medoet.
Op welke positie speel je het liefst?  Links voor en in de spits.
Wat kan je het beste bij voetballen? Aanvallen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Een omhaal tijdens een oefenwedstrijd.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 1-0.

Bryan Kole

Ledenmutaties
AANGEMELD:
Melvin van der Endt
Ruben Hamers
Hans Holtman
Lucas Holtman
Lucas de Jong
Dylan Koch

Finn Koreman
Ivann Koreman
Marco Koreman
Robert Scheele
Ilias Sea
Jaap Vis
Nemo van Zijl

AFGEMELD:
Jay Bhagwandin
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In het vorige clubblad hebben 
we geschreven, dat u op donder-
dagavond 24 maart gebeld zou 
kunnen worden met de vraag of 
u voor Kloetinge mee zou willen 
spelen in de Vriendenloterij. 
De helft van uw inleg van 2,20 
euro per week per lot, dus 1,10 
euro gaat rechtstreeks naar de 
vereniging. 

De kans dat u werkelijk gebeld 
bent, is niet zo groot. Het aantal 
mensen van het belteam was 
veel te klein. Zodoende kon maar 
een klein deel van de leden ge-
beld worden, waardoor de ‘oogst’ 
niet zo groot was als we hadden 
gehoopt.

Als u niet gebeld bent, wil dat 
niet zeggen, dat u niet mee 
zou kunnen doen. U kunt zich 
aanmelden op Vriendenloterij.nl 
of d.m.v. een telefoontje aan de 
penningmeester van Kloetinge 
(0113 – 214311) Via hem kunt u 
zich ook opgeven.

De Vriendenloterij is de voort-
zetting van de Sponsor Bingo 
Loterij; alleen de naam is ver-
anderd. Als u al meespeelt en 
u heeft een ander doel of een 

algemeen doel opgegeven, kunt 
u uw lot(en) overzetten naar de 
vv Kloetinge door te bellen met 

0900 300 1400. De helft van de 
opbrengst van uw lot(en) gaat 
dan naar onze vereniging. 

Heeft u het gezien?
Een mevrouw uit Schouwen-Duiveland werd Holland’s 
Next Millionaire. Ze won 1 miljoen euro en haar vrien-
den of familieleden wonnen samen ook dat bedrag.
Een leuke opsteker!

Bent u
niet

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

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

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

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense 06 52 06 50 57
 L Mari Stevense 56 24 01
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V Rene de Vos
A2 T Huib Quinten 22 83 55
B1 T Paulus Sohilait 21 53 77
 T Dirk Bakx 
 L Jordy Heikens 06-29 20 05 85
 L Benny Dekkinga 40 32 03
 L Mirjam Dekkinga 40 32 03
B2 T Mark Harinck 23 26 18
 T William Hoondert 64 98 00
B3 T John Hofs 21 29 36
B4 TL Toon Vermeulen 23 33 87
C1 T Pepijn Adriaanse 06-15 85 50 52
 T Fabio (stagiair) 06 45 45 10 48
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
C2 T Bas Schuitert 23 33 14
 T Humphrey Scholten 23 07 14
C3/4 T Wim steenbergen 22 18 35
 T Kai Walraven 06 57 95 25 81 
 L Harm Simonse 23 34 34

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 L Ad Joosse 21 49 32
 L Loek Schipper 23 09 20
D2 T Remco Krijger 62 11 01
 T Gerard Murre 21 19 33
 L Ron Traas 61 40 56
D3 T Theo van Sabben 23 38 98
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Peter van Sorgen 25 02 40
D4 T Jacco Louwerse 21 74 74
 L John Koster
D5 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
 T Kees Zwamborn 22 05 60
 L Wim Folmer 23 24 08
D6 T André Verschoor 23 01 94
 T Marcel de Bruine 25 76 27
 L Nicole Jacobs 06 10 61 73 17
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Erik Westerbeke 06 55 77 12 29
E2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Zandee 21 19 99
 T Gertjan Groen 22 95 90
E3 T Jaap den Engelsman 21 27 57
 T Piet-Jan Kole 23 39 73
  T Marco Borghart 23 34 47
E4 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 L Wijnant Snoek 21 86 93
 L Rick v.d. Vliet
E5 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel 21 14 01
E6 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
E7 T Remco Mulder 23 29 47
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Rien Menheere
E8 T Berty v.d. Heijde 38 11 40
 T Alfons Bals 22 76 54
E9 T Marco Koreman 06 20 57 16 90
 T Abdel Sea 06 47 04 44 01
F1 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
 T Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
F2 T Barry Traas 21 56 40
 T Eric Hoondert 25 10 92
F3 T Paul Platier 25 27 00
 T Mischa Flore 22 22 71
F4 T Wilfred v.d. Vrede 25 11 04
 T Jeroen de Smit 25 08 83
F5 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Rien de Bruine 21 72 35
F6 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
F7 T Philip van Gurp 31 65 00
 T Jeroen Boer 21 15 60
 T Niels Meijer
F8 T Bob Schouten 31 26 46
 T Ron Houtepen 22 21 37
F9 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
 T Geugh Zijlstra

KEEPERSTRAINER
  Jaap Pijnenburg 23 22 24

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

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN

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

Info


