
OP DE KORREL - mei 2013  | 1 

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

Jeugdcommissie
Voorzitter vacant
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Toernooien en Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
ondersteuning gijsel15@zonnet.nl

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

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinator Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
A1, A2, A3, C4, C5 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
Coördinator Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
B1, B2, B3, C1, C2, C3 janzandee@zeelandnet.nl
Coördinator Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
D-pupillen jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Coördinator Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
F-pupillen info@verzekershop.nl
Coördinator Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
F-pupillen en ministars gfc@rdh.nl
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 06 14 28 48 56
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 57 37 41
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Van de redactie

Vergeten...
Jarenlang had hij zijn vaste plaatsje in de kantine, net om het hoekje 
bij de ingang. Een grote houten brievenbus, geschilderd in de club-
kleuren groen-wit en voorzien van een hangslot. Het was net een 
broedkastje voor vogels. Maar inplaats van een rond gat zat er bo-
venin een gleuf waarin de bijdragen voor het clubblad konden worden 
gestoken.

Het zal veel mensen ontgaan zijn 
dat hij er hing. Ook de huidige 
redactie heeft deze verzamelbron 
eerlijk gezegd al die tijd over 
het hoofd gezien, want er bleek 
niemand te zijn die met enige re-
gelmaat controleerde of er langs 
deze weg daadwerkelijk kopij 
werd aangeleverd.

Toen dit tijdens de laatste verga-
dering ter sprake kwam beslo-
ten we na afloop maar gelijk 
eens een kijkje te nemen om de 
‘vangst’ te controleren.
Een moment dat iets weghad van 
een jongensboek en schatgraven. 
Wat zou er inzitten? Was het 
veel, of juist niet; misschien wel 
iets belangrijks? Dat daarbij ook 
het slot nog geforceerd moest 
worden omdat niemand wist 
waar de sleutel was maakte het 
extra spannend.
Nou, wat we eigenlijk al ver-
wachtten werd bewaarheid; de 
totaalopbrengst viel een beetje 
tegen. Slechts enkele bijdragen 
kwamen tevoorschijn. Allemaal 
inmiddels gedadeerd uiteraard. 
De oudste kopij was van 2004, 
bijna 10 jaar geleden!
Er zat echter één bijdrage bij die 
ook achteraf gezien zeker voor 
plaatsing in aanmerking komt. 
Dat was een verzoek van de trai-

ners van een jeugdelftal om het 
programma voor de competitie 
2004-2005 met een elftalfoto 
in de Korrel te plaatsen. D1 was 
onder de leiding van Rens Kole 
en Jan Baaijens kampioen in de 
hoofdklasse geworden en daar-
mee gepromoveerd naar de top-
klasse. Een historisch feit, omdat 
nooit eerder een jeugdploeg zo 
hoog speelde. Ook nu niet.

Met een licht gevoel van 
schaamte voor de late reactie ho-
noreren wij dit verzoek met ple-
zier. Wat het zo speciaal maakt is 
dat een aantal jongens die op de 
foto staat inmiddels deel uitma-
ken of hebben gemaakt van onze 
eerste selectie, te weten Sofyan 
Azzagari, Sam Biesterbosch, Bart 
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Van de voorzitter
In de afgelopen periode is er nogal wat werk verzet bij de vv Kloetinge.
In de eerste plaats moest het cashless betalen worden geregeld. Begin volgend 
seizoen wordt dit systeem ingevoerd.
Informatie hierover vindt u elders in dit nummer.

Verder is er ook een contract 
afgesloten met twee verenigings-
sponsoren nl. Wim Bouman en 
Jan-Kees de Bruine, binnen onze 
vereniging geen onbekenden.
Ook moesten er offertes worden 
aangevraagd voor een nieuwe 
keuken. Daarover moet in de 
bestuursvergadering van mei nog 
een definitief besluit genomen 
worden. Wel is het zo dat de 
keuken op de 1e plaats staat voor 
het doen van investeringen.

Het sponsorcontract met de Rabo 
Bank Oosterschelde moet verder 
uitgewerkt worden. Daar zijn 
we volop mee bezig. Zaterdag 
27 april komt als eerste onze A1 
aan de beurt. Wat het precies 
inhoudt zal ik nog even geheim 
houden. Aan het begin van het 
seizoen 2013-2014 komen de 
andere standaardteams aan de 
beurt.

U heeft natuurlijk ook gezien 
dat de borden langs het veld er 

inmiddels netjes bijhangen. Het 
is een hele klus geweest maar 
het resultaat is er ook naar. De 
vrijwilligers die hier veel uren in 
hebben gestopt: hartelijk dank.

Zo langzamerhand gaan we naar 
het einde van het seizoen 2012-
2013. Enkele senioren teams 
kunnen nog kampioen worden 
of een periodetitel halen. Ons 
1e elftal heeft na de winterstop 
nog niet zoveel punten binnen 
gehaald. Er is iets te vroeg geroe-
pen dat het 1e veilig was. Dat is 
nog maar de vraag. Eerst nog uit 
tegen RVVH en thuis de kraker 
tegen Hoek. En afwachten wat de 
concurrentie doet.

Bij de jeugd heb ik al het eerste 
team mogen feliciteren met hun 
kampioenschap. Binnenkort kan 
B1 ook kampioen worden tegen 
Walcheren. Iemand van het 
bestuur zal bij deze wedstrijd 
aanwezig zijn.
A1 heeft een periode titel te 

pakken. 
Goed gedaan jongens na een wat 
moeilijke start.

We gaan ons opmaken voor het 
bedrijven toernooi . Het ING/BCK 
tournooi. Verder wordt ook al 
gewerkt aan de afsluiting van het 
seizoen.
Ik doe nogmaals een oproep voor 
vrijwilligers. We kunnen nog 
steeds vrijwilligers gebruiken 
voor b.v. de onderhoudsploeg, 
kantine en commerciële com-
missie. Met een paar uurtjes per 
week zijn we al een heel eind 
geholpen.

Velen van u hoop ik te ontmoeten 
op onze ALV. We hebben weer ge-
noeg onderwerpen om met elkaar 
te bespreken.

Met sportieve groeten,
Rinus Dieleman

Deprez en Roy Mulder. Het jaar 
in de topklasse zaten ook Justin 
le Conté en Aart Veldhof bij die 
selectie. Een bevestiging van het 
feit dat Kloetinge een bloeiende 
jeugdafdeling bezit.
Overigens heeft D1 zich maar één 
seizoen in de topklasse kunnen 
handhaven, maar het was wel 
een schitterende ervaring en een 
mooi leermoment.

De kopijbus is niet meer terug-
gehangen. Met internet en social 
media is het eigenlijk ook niet 

meer van deze tijd.
We hopen natuurlijk wel dat 
u van deze nieuwe technieken 
gebruik maakt om ons te voor-
zien van bruikbaar materiaal. 
We zijn blij met elke bijdrage.
Dat maakt het -zowel voor de 
lezer als redactie- aangenamer 
om ons mooie clubblad te laten 
verschijnen. Kloetinge is een van 
de weinige sportverenigingen 
die nog een papieren clubblad 
uitgeeft en we krijgen nog steeds 
signalen dat dit op prijs wordt 
gesteld.

De bewuste foto van D1 kunt u 
terugvinden op pagina 25.
Misschien vinden we binnenkort 
nog een inzending van u terug in 
onze digitale postbus:
clubblad@kloetinge.nl 

We zullen het zeker waarderen.

Met sportgroeten,

Henk Schalkoort
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voor de 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE
te houden op

dinsdag 11 juni 2013

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering 12 november 2012.*

4. Bestuursverkiezing.
 Het bestuur stelt voor dhr. Sam de Vlieger, wonende te Goes, te benoe- 

 men tot jeugdvoorzitter van de vereniging.
 (Tegen)kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door ten 

 minste 3 leden worden aangemeld bij de secretaris.

5. Begroting 2013 / 2014.

6. Beleidsplan
 • technisch
 • medisch
 • vrijwilligers

7. Normen en waarden.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

STEMRECHT OUDERS
STATUTEN 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 schriftelijk gemachtigd ander lid van 
achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal voor niet meer dan twee leden een 
stem uitbrengen. 

* Deze kunnen 2 weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris, tel. 330474
 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl
** Deze stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden ingezien na afspraak met de
 penningmeester, tel. 603867.

De secretaris



OP DE KORREL - mei 2013  | 5 

Cashless betalen bij de vv Kloetinge
Op 10 april 2013 hebben Rinus Dieleman en Cees de Vrieze namens de vv 
Kloetinge een overeenkomst getekend met de heer Van de Laar, directeur 
Wholesale van Rabobank Oosterschelde voor de invoering van cashless 
betalen in de kantine en in het sponsorhome.

Pilotproject
Onze hoofdsponsor (voor de 
komende 3 jaar), Rabobank 
Oosterschelde, wil graag binnen 
onze vereniging een innovatieve 
manier van betalen introduce-
ren, het zgn. cashless betalen. 
Als vereniging willen wij graag 
meewerken aan dit pilotpro-
ject van de bank omdat wij het 
werken met contant geld binnen 
de vereniging drastisch willen 
verminderen.

Hoe werkt het
Cashless betalen werkt op 
basis van Minitix; een digitale 
portemonnee, waarmee je via 
internet, je mobiele telefoon of 

contactloos kunt betalen. Voor 
deze betaalwijze zijn ‘betaal-
tokens’ nodig. Deze bestaan in 
verschillende varianten zoals 
polsbandjes en betaalkaarten. 
Een betaling komt tot stand door 
de betaaltoken kort voor de lezer 
te houden. Tokens kunnen op 
verschillende wijze opgeladen 
worden, bijv door geld over te 
maken van een bank– of girore-
kening naar de token of recht-
streeks door middel van automa-
tische oplading van de token bij 
een bepaald minimumbedrag. 
Ouders kunnen bijv. wekelijks 
een bedrag op de token van hun 
kind zetten waarmee het kind 
in de kantine kan betalen. Meer 
uitgeven dan op de token aan 
saldo staat kan door de ouders 
geblokkeerd worden.

Testperiode
De planning is om in het gesloten 
seizoen (juni - juli) het systeem 
en de kassa’s te testen, de bar-
medewerkers te instrueren en 
vanaf augustus deze betaalwijze 

bij de leden van de vereniging 
en de Businessclub in te voeren. 
Medewerkers van de Rabobank 
Oosterschelde zullen aanwezig 
zijn om de invoering te begelei-
den. 

Overigens vindt invoering plaats 
op vrijwillige basis, betaling met 
contant geld blijft voorlopig mo-
gelijk. Wij zien de invoering van 
cashless betalen als een manier 
om veiliger met geldstromen bin-
nen de vereniging om te gaan.

Kleding
De naam Rabobank Ooster-
schelde is nu al zichtbaar op 
de nieuwe coachjassen bij de 
trainers en leiders van de jeugd-
teams. Op zaterdag 27 aprl heeft 
de directeur van de Rabobank 
Oosterschelde, de heer Van der 
Laar, de nieuwe kleding met op-
druk aan het A1 team uitgereikt. 
Voor de aanvang van het nieuwe 
seizoen zullen ook B1, C1, D1, 
E1 en F1 in de Rabobank kleding 
gestoken worden.

Zuur

Iedereen kent de plastic melkkannen waarin de limonade voor de pupil-
len wordt klaargemaakt. We kunnen nog steeds lege kannen gebruiken. 
Een vriendelijk verzoek: Wilt u ze goed omspoelen als ze leeg zijn en de 
doppen er los bij doen. Anders blijft er een nare zure geur in de kannen 
zitten. U kunt de kannen afgeven in de kantine of in de ruimte beneden 
in het kleedgebouw waar de limonade opgehaald kan worden.
Bij voorbaat dank!

Gerrie en Helma
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Uitslagen en programma actueler op website

De vaste bezoekers van onze 
website www.vvkloetinge.nl heb-
ben ongetwijfeld al gezien, dat 
sinds kort de rubriek ‘Programma 
en uitslagen‘ op de site helemaal 
veranderd is.
Na een aantal weken uitproberen 
is de site aangepast en gekop-
peld aan een programma van 
RGPO.
Dit programma dat weer gekop-
peld is aan de KNVB, zorgt ervoor 
dat de meest actuele uitslagen 
en programma’s op de Kloetinge 
site komen te staan. Ook de wed-
strijden die afgelast of uitgesteld 
zijn kunnen via dit programma 
door het wedstrijdsecretariaat 
eenvoudig op de site vermeld 
worden.
Zeker de eerste week toen het 
programma draaide, konden de 
afgelastingen snel op de site 
vermeld worden.

Voor een correcte weergave is het natuurlijk van belang dat bij uitwedstrijden de leider de uitslag even 
doormailt naar uitslagen@vvkloetinge.nl
Ook als je ziet dat er een uitslag niet ingevuld is of er onjuistheden op de site staan schroom dan niet om 
dit even te melden.

Antoine van Goethem 

vo
etb

alweetjes

In een eerder nummer stond al dat hoofdklas-
sers SC Feijenoord en Hilversum overstappen 
van zondag naar zaterdag. Later werd bekend 
dat topklasser Lienden en hoofdklasser Argon 
dezelfde stap maken. Deze beide verenigingen 
hebben al een zaterdagafdeling.

Onze sportvrienden uit Arnemuiden maken een 
moeilijk seizoen door. De teams 1 t/m 3 vertoe-
ven op gevaarlijk lage plaatsen op de ranglijst.

Wellicht komt er volgend seizoen in de reserve-
hoofdklasse een derby op het programma met de 
promotie van SSV ’65 2.

In het voetbalgekke Spakenburg rommelt het 
enorm. Beide grootmachten in het zaterdag-
voetbal vertoeven aan de verkeerde kant van de 
ranglijst. Spakenburg staat op een regelrechte 
degradatieplaats, beide trainers staan op straat, 
spelers verdwijnen en komen weer terug.

JvdW
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Sponsor van de maand

Haringman Beton

De BusinessclubvvKloetinge is een grote sponsorclub. Er zijn bedrij-
ven bij, die bijna iedereen kent, maar er zijn ook bedrijven, waar lang 
niet iedereen van weet wat of wie er achter die naam zit. De redactie 
van ‘Op de Korrel’ wil in elk nummer een bedrijf aan u voorstellen. 
Voor dit nummer had ik een gesprek met Antoine Thoen, directeur van 
Haringman Beton aan de Houtkade in Goes.

Antoine is Algemeen Directeur 
van twee Haringman bedrijven, 
het zijn Haringman Betonwaren 
en Betoncentrale Haringman. 
Ze zijn gevestigd op het zelfde 
adres, Houtkade 18. Antoine: 
“Haringman Betonwaren is een 
bedrijf, dat allerlei betonproduc-
ten vervaardigt en verkoopt.” 
De 8 betonmixers van de Be-
toncentrale zijn een bekende 
verschijning op de weg en vooral 
op de bouwplaatsen waar beton 
gestort moet worden. Beide be-

drijven zijn genoemd naar de op-
richter Haringman, die meer dan 
60 jaar geleden in zijn schuur 
betonblokken maakte voor de 
versterking van de zeedijk. Nu 
werken in beide bedrijven ± 25 
werknemers in vaste dienst en 
een aantal uitzendkrachten.

Haringman Betonwaren
Antoine: “Haringman Betonwa-
ren is eigendom van familiebe-
drijf De Hoop in Terneuzen even-
als de zusterbedrijven Bleijko 

Beton in Walsoorden/Roeselare 
en Fassaert Beton in Westdorpe. 
Elk bedrijf heeft zijn eigen kracht 
en werkgebied maar we werken 
heel nauw samen; door krach-
ten samen te bundelen kunnen 
we de markt indien gewenst 
meer bieden en zijn we i n staat 
ons hiermee te onderscheiden, 
daarnaast zijn we ook heel lokaal 
gericht. Ons gamma dat wij pro-
duceren en vermarkten gaat dan 
vooral om betonproducten voor 
de infrastructuur zoals wegen, 
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watergangen, rioleringen, dijken, 
tuinbestrating enz. We leve-
ren straatstenen, betontegels, 
grastegels, rioleringsbuizen en 
straatmeubilair zoals zitbanken, 
bloembakken, boomkransen en 
materiaal ter versterking van de 
zeeweringen, zoals hydroblock®. 
Deze laatste zijn ook gebruikt 
bij de versterking van de zeedijk 
tussen Kattendijke en Katse veer.  
Het leveringsgebied van Haring-
man is Zuid Nederland al worden 
er tevens producten voor de 
Belgische markt geproduceerd 
en geleverd, wij zijn hierdoor 
zowel BENOR (Belgie) als KOMO 
(Nederland) gecertificeerd en 
worden hier maandelijks door 
verschillend instanties scherp op 
gecontroleerd.”

Concepten:
“Naast het leveren van beton-
producten kunnen we als bedrijf 
toegevoegde waarde bieden 
door aanbod van onze verschil-
lende concepten. Deze concepten 
zijn erop gericht om de klant te 
ontzorgen en het verkeer tijdens 
de aanleg zo min mogelijk te 
hinderen.

*Bermverharding gelegd
De aannemer bereidt de on-

dergrond voor en wij leggen 
direct vanaf de vrachtauto onze 
grastegels volgens de gewenste 
samenstelling in de berm met 
een snelheid van rond de 1,5 KM 
per dag.

*Rotonde gelegd
Op dezelfde manier leggen wij 
een complete rotonde.

Busperron
In nauwe samenwerking met 
enkele landelijke busmaatschap-
pijen hebben we ook een com-
pleet busperron ontworpen dat 
goed toegankelijk is voor visueel 
gehandicapten of mensen in een 
rolstoel. 
Mede doordat vaak banden van 
bussen kapot gereden werden op 
afvoerputten (straatkolken) heb-
ben we een concept ontwikkeld 
waar putten niet meer nodig zijn. 
Door geïntegreerde afvoer toe 
te passen die op de bestaande 
riolering wordt aangesloten en 
eenvoudig schoon gemaakt kan 
worden besparen we op straat-
kolken en de busmaatschappijen 
op banden.

Prefab fietspad
Verder hebben we een Prefab 
fietspad ontwikkeld; in Sluis ligt 

er momenteel een prototype, 
enkele andere gemeenten zijn 
inmiddels geïnteresseerd. De 
losse elementen zijn gemakke-
lijk en snel te leggen en als er 
problemen zijn met leidingen die 
er onder liggen, kunnen ze ook 
snel en gemakkelijk weer worden 
weggehaald. Zo zijn we steeds 
op zoek naar vernieuwingen en 
stimuleren we onze teamleden 
hierin mee te denken.”

Innovaties
Antoine: “Innoveren vinden wij 
binnen ons team heel belangrijk 
en inmiddels vanzelfsprekend. In 
onze laboratoria wordt er hard 
gewerkt aan meer duurzame 
mengsels. Verder zijn we steeds 
op zoek naar verbeteringen van 
onze producten en processen, 
maar vooral ook naar nieuwe toe-
passingen/concepten.”

Betoncentrale Haringman
De betoncentrale bestaat sinds 
1960. 
Antoine: “We leveren met ons 
kleine enthousiaste team lokaal 
betonmortel op gewenste speci-
ficatie aan bedrijven, overheid 
en particulieren maar ook kan 
beton worden afgehaald door 
particulieren of bedrijven. We 
kunnen honderden verschillende 
betonmengselsmaken afhanke-
lijk van de toepassing. Beton 
voor een viaduct moet vanzelf-
sprekend aan heel andere eisen 
voldoen dan beton voor vloeren 
of fundering van woningen of een 
windmolenpark. 
Van elke vrachtwagen die het ter-
rein verlaat wordt een monster 
genomen, beton wordt onder-
zocht of het voldoet aan de door 
keurende instanties gestelde 
eisen. Doordat wij ook hier 
KOMO gecertificeerd zijn, zien 
gerelateerde instanties middels 
scherpe controles toe op een 
goede uitvoering.”Via een lange transportband worden de grondstoffen in de mixer gebracht
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Onze filosofie
“Mede doordat de Haringman 
bedrijven klein georganiseerd 
zijn streven wij ernaar binnen 
een flexibel team van verdedi-
gers, middenvelders en aanval-
lers snel en adequaat te kunnen 
reageren. Onze down to earth en 
service gerichte benadering zal 
altijd één van onze speerpunten 
blijven.
Doordat ons team bestaat uit een 
goede mix van generaties, er een 
open cultuur heerst en we graag 
zelf mensen opleiden en binden 
hebben we veel mogelijkheden.
Onze filosofie is gericht op het 
creëren van langere termijn 
relaties met onze klanten maar 
zeker ook met onze medewerkers 
en toeleveranciers. Ondanks de 
moeilijke tijd waar onze business 
in verkeerd zullen we deze filo-
sofie zoveel mogelijk vasthouden 
omdat we vertrouwen hebben in 
de toekomst en continuïteit.
Kansen komen niet voorbij maar 
moeten we zelf creëren De uitda-
ging is om een gecreëerde kans 
van een eigen teamlid na een 
goede loopactie net op tijd aan 
de 1e paal binnen te koppen..”

HSV Hoek
Antoine heeft door in verschil-
lende branches gewerkt te heb-
ben een brede opleiding gevolgd. 
Enkele jaren geleden werd hij 
gevraagd voor zijn huidige baan 
als Algemeen Directeur van de 
beide bedrijven.
Zelf heeft hij jaren gevoetbald; 
eerst bij AZVV in Axel, daarna 3 
jaar bij Hoek in de hoofdklasse 
en heeft hij met vv Terneuzen 
3 kampioenschappen achter 
elkaar mogen meemaken. Bij 
HSV Hoek heeft hij samen met 

o.a. Jaap Pijnenburg, Adriaan 
van Nieuwenhuijze, Remco van 
Keeken en Mart van de Guchte 
gespeeld. “In die tijd trokken de 
wedstrijden tussen Kloetinge en 
Hoek erg veel publiek; het was 
en is nog steeds de derby van 
Zeeland.” Daarna heeft hij nog 
10 jaar in België gespeeld. Tot 
het eind van dit seizoen traint hij 
voor het 3e jaar het 1e van AZVV 
en mag door het behalen van een 
periodetitel via de nacompetitie 
proberen promotie naar de 2e 
klas af te dwingen. Hij is net 
klaar met een trainerscursus bij 
Dolf Roks waarvan hij het nodige 
heeft opgestoken. Na het voet-
balseizoen wil hij in oktober de 
kustmarathon lopen. 
Tijdens de trainerscursus werk-
ten ze soms met selectieteams 
van de Kloetingse jeugd. An-
toine: “Ik vind, dat deze teams 
een vrij hoog niveau hebben; 
je kunt zien, dat er een goede 
opleiding achter zit. Verder valt 
het me op, dat, hoewel Kloetinge 
een grote vereniging is die op 
een hoog amateurnivo acteert 

de warmte van een dorpsclub 
behouden blijft. 
Het ‘MOETEN’ wordt in tegenstel-
ling tot een aantal andere ver-
enigingen niet zo veel gebruikt 
en dat bevalt me wel aangezien 
dit vaak ongewenste nevenef-
fecten met zich meebrengt en het 
is verder in mijn beleving korte 
termijn denken. Tot nu toe kon 
ik op zaterdag niet komen kijken 
want dan sta ik bij AZVV voor 
de dugout. In de toekomst hoop 
ik vaker te komen.” Haringman 
Beton is nu zo’n 5 jaar lid van 
de businessclub. Ook is het één 
van de trouwe sponsoren van het 
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi.

Enkele zakelijke gegevens

Haringman Betonwaren

Betoncentrale Haringman
Houtkade 18
4463 AC GOES
Tel. 0113-271147
www.haringman-beton.nl

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

Een deel van het opgeslagen assortiment

HARINGMAN
BETONWAREN
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Hoop!
Op de Algemene Ledenvergadering gaan we het hebben over respect en dat is prima. En we zijn zeker niet 
de enige club waar men zich met dit onderwerp bezig houdt. Alleen lijkt het lang te duren, voordat het 
respect doordruppelt naar het veld en daar moet het toch gebeuren. Een paar voorbeelden:

Een pupillenleider van een 
vereniging, die op het gebied 
van gedragsregels het voortouw 
nam, misdraagt zich tijdens 
een wedstrijd zodanig, dat de 
scheidsrechter had overwogen 
de wedstrijd te staken.
Een D-pupillenteam beëindigt 
een wedstrijd met 8 man. Een 
speler, die uit het veld gestuurd 
wordt loopt scheldend naar de 
kant. Intussen steekt hij enkele 
keren zijn middelvinger op naar 
de scheidsrechter. De begelei-
ders doen niets; nou niets, ze 
richten hun verbale agressie op 
de scheidsrechter. Op de site van 
deze vereniging staan de ge-
dragsregels duidelijk vermeld.

Het is normaal dat het publiek 
bij wedstrijden achter de om-
heining blijft. Blijkbaar geldt dit 
niet voor wedstrijden van E- en 
F-pupillen. Daar staat een deel 
van het publiek, ook van Kloe-
tinge, regelmatig vóór de omhei-
ning. Daardoor ontnemen ze de 
mensen, die wel achter de om-
heining staan het uitzicht op een 
deel van het veld. Als ze hierop 
gewezen worden, reageren ze 
soms agressief en geïrriteerd.

Na afloop van een wedstrijd van 
Kloetinge 1 bespuwen enkele 
jeugdige ‘supporters’ de spelers 
van de tegenstander vanaf de 
tribune.

En toch moeten we doorgaan met 
aandacht vragen voor respect in 
het voetbal! Het duurt inderdaad 
even, voordat het is doorgedrup-
peld tot op en langs de velden. Ik 
heb hoop, dat het beter zal gaan.

In de meivakantie waren we 
een week in Spanje. Op het ap-
partementencomplex was een 
voetbalkooi; daarvan werd druk 
gebruik gemaakt. Nederlandse, 
Spaanse, Belgische, Engelse, 
Franse en Russische jongens en 
meisjes van (bijna) alle leeftij-
den voetbalden daar. Het begon 
met 2 spelers en er kwamen er 
steeds mee bij. Iedereen mocht 
meedoen en als iemand hard 

gevallen was of een bal vol op 
het lichaam had gekregen, werd 
gestopt totdat hij of zij weer 
mee kon doen. Als de bal uit de 
kooi werd getrapt gingen ze met 
z’n allen zoeken. En er was geen 
scheidsrechter te bekennen. Er 
werd niet gezeurd of de bal over 
de lijn was of niet. Natuurlijk 
stond er niets op het spel; het 
ging alleen om voetbalplezier. 
Er was respect en dat werd niet 
van bovenaf opgelegd; het was 
er gewoon!
En dat geeft hoop!

Kom meepraten en
meedenken over
Respect in het Voetbal.
Kom naar de Algemene 
Ledenvergadering!

Adri de Bruine

Kinderen van alle leeftijden deden mee
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Voetbal-
vrouwen

Ze is een aantal keren per week op het Wesselopark te 
vinden. De ene keer als moeder bij een training van één 
van haar zoons, de andere keer bij een wedstrijd van de 
jongens. Verder op zaterdag met het hele gezin als sup-
porter van Kloetinge 1 of van Kloetinge 3, waar haar man 
Hans als coach op de bank zit. Ze kent het voetbalspelle-
tje uit eigen ervaring. Enfin, leest u zelf maar!

Moniek de Bruine-Katsman
Door Marieke Esser
en Lineke Minderhoud

“Als echtgenote en moeder vind ik voetbal het 
mooiste spelletje dat er is”

1. Vertel eens wat over jezelf….
 “Ik ben geboren op 4 april 1977 
in een echt voetbalgezin. Mijn 
broer Richard was een fanatieke 
voetballer bij Kloetinge. Ook 
mijn vader heeft in een grijs 
verleden gevoetbald bij
Hansweertse Boys. Andere 
familieleden waren ook actief 
bij de vv Kloetinge. Mijn ooms 
Kees en Wim hebben beiden 
het eerste elftal gehaald. Mijn 
lagere schoolperiode heb ik met 
veel plezier doorgebracht op de 
Kloetingseschool. Hierna heb 
ik eerst de Mavo gedaan op het 
Goese Lyceum en na een jaartje 
HAVO toch maar naar de MEAO 
gegaan. Vervolgens ben ik na 
die school gaan werken bij CZ 
waar vele Kloetinge-leden mij al 
voor waren gegaan. Na 10 jaar 
heb ik de overstap gemaakt naar 
de Gemeente Middelburg waar 
ik parttime werk als Arbo-coör-
dinator. In de tussentijd kwam 
Hans op mijn pad en in 2003 
werd zoon Melvin geboren en 3 

jaar later Wesley. Door hen blijft 
voetbal en de vv Kloetinge een 
bijna dagelijks terugkerend deel 
van mijn leven.”

2. Hoe ben je bij Kloetinge te-
recht gekomen?
“Eigenlijk weet ik niet beter dan 
dat ik op zaterdag op het veld 
te vinden was. Ik denk, dat mijn 
broer in 1979 is gaan voetbal-
len, dus ik kon net goed en wel 
lopen toen ik al te vinden was 
op het Wesselopark. Zelf mocht 
ik eigenlijk niet gaan voetbal-
len van mijn ouders; ”Dat is niet 
voor meisjes”. Ik ging dus eerst 
korfballen, maar dat was niks 
voor mij. Uiteindelijk ben ik op 
mijn negende toch gaan voetbal-
len. Meisjesvoetbal was er nog 
niet bij Kloetinge, dus ik deed 
gewoon mee met de jongens. 
Onder de bezielende leiding van 
Wisse de Kok was er wel een 
damesteam dat op hoog niveau 
speelde, maar daar was ik nog te 
jong voor en het ging goed tus-

sen de jongens. In die tijd mocht 
je als meisje tot en met de B-ju-
nioren met de jongens meedoen, 
daarna niet meer. Omdat ik voor 
allerlei selecties uitkwam, waren 
mijn weken gevuld met voetbal. 
Helaas ben ik tijdens een inter-
land geblesseerd geraakt en daar 
niet meer van hersteld. Hierdoor 
heb ik na een jaar met operaties 
en revalidatie, maar 1 seizoen 
in het damesteam gevoetbald 
en daarna mijn voetbalschoenen 
noodgedwongen aan de wilgen 
moeten hangen. Mijn actieve 
loopbaan bij Kloetinge was hier-
mee ten einde. Inmiddels was 
er een E-meisjes team ontstaan. 
Dit team heb ik 1 seizoen ge-
traind, maar de tijd ontbrak op 
dat moment om daar mee door 
te gaan. Het voetballeven stond 
toen even stil, maar partner 
Hans was toen ook al actief als 
trainer van diverse teams, dus 
op zaterdag bleef ik gewoon naar 
het voetbalveld komen. Nu sta ik 
iedere zaterdag en vaak ook op 
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trainingsavonden langs de lijn 
bij onze zonen en is de cirkel ei-
genlijk rond! Ik vind het prachtig 
om hen bezig te zien.”

3. Kom je al lang op Kloetinge en 
wat vind je van de club?
 “Ja, ik kom al heel lang op 
Kloetinge, al ruim 30 jaar ei-
genlijk. Het moet dan toch wel 
een mooie club zijn als ik er al 
zo lang kom? En dat is ook zo. 
Er heerst een zeer gemoedelijke 
sfeer waar iedereen iedereen 
kent. Met onze kinderen kom ik 
tegenwoordig ook weer bij heel 
veel andere verenigingen, maar 
het is toch nergens zo leuk en zo 
gezellig druk op de zaterdag als 
op het Wesselopark. En ondanks 
de drukte is het eigenlijk nooit 
chaotisch. Dit komt door de vele 
vrijwilligers die heel veel tijd in 
de vereniging steken op allerlei 
gebieden. Van de mensen die het 
secretariaat bemannen tot aan 
Piet en Gerrie en Helma die voor 
alle kinderen de siroop klaarma-

ken en alle leiders en trainers en 
iedereen die ik nu vergeet.”

4. Hans is erg actief op Kloe-
tinge. Wat doet hij allemaal en is 
hij daar veel tijd aan kwijt?
“Hans is zeker actief, niet meer 
als speler, maar wel als trainer. 
Momenteel traint hij de E3 waar 
onze oudste zoon Melvin in 
speelt. Dit is een selectieteam en 
die trainen 2 keer in de week, op 
dinsdag en donderdag. Daar-
naast is hij ook trainer van het 
derde, vierde en vijfde senioren-
team. Die traint hij op de donder-
dag na de training van E3. Vorig 
seizoen trainde hij daarnaast 
ook het ploegje van onze jongste 
zoon Wesley nog. Dit seizoen 
doet hij dat niet meer. 
Op zaterdagmorgen gaat Hans 
dan weer met E3 op stap en ’s 
middags met het 3e. Daarnaast 
steekt hij tijd in het voorbe-
reiden van de trainingen en 
wedstrijden en wat er rondom 
wedstrijden en trainingen nog 

meer gedaan moet worden. Dit 
alles neemt gemiddeld zo’n 15 
uur per week in beslag. Best veel 
eigenlijk als ik het zo eens op 
een rijtje zet, maar hij heeft daar 
veel plezier in en haalt er ook 
weer energie uit.”

5. Wat vind je van het voetbal-
spel?
“Uit het bovenstaande blijkt 
al dat onze week in het teken 
staat van voetbal. Dan is het 
maar goed dat ik als echtgenote 
en moeder voetbal het mooiste 
spelletje vind dat er is. Anders 
zou het misschien wel eens lastig 
zijn, maar voor mij is dat abso-
luut niet zo. De jongens in ons 
gezin zijn ook naast de trainin-
gen en wedstrijden met voetbal 
bezig, als het niet buiten is, dan 
wel in de woonkamer met alles 
wat rond is of wedstrijden kijken 
op TV. Als er geen wedstrijden 
zijn op TV, hebben ze altijd 
nog YouTube met filmpjes en 
de Voetbal International die ze 

Het complete voetbalgezin: Wesley, Hans, Monique en Melvin
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lezen (als opa hem heeft gelezen) 
of ze spelen voetbalspelletjes op 
de computer. Ik vind het mooi 
om te zien dat ze dezelfde passie 
voor het spelletje hebben als ik. 
Hoewel spelletje…..? We zijn al-
lemaal best wel fanatiek hoor.”

6. Wat zijn je eigen hobby’s?
“Je zou bijna denken dat er geen 
tijd meer is voor andere dingen 
dan voetbal, maar dat is er wel 
hoor. Ik mag graag met een 
boekje in de tuin van het zon-
netje genieten (als het zonnetje 
schijnt), ik ga graag uit eten en 
ik vind het leuk om eens een 
paar dagen er op uit te trekken 
met mijn gezin. Dit moet dan na-
tuurlijk wel zorgvuldig gepland 
worden zodat er geen wedstrij-
den gemist worden…..”

7. Een zaterdagmiddag winkelen 
of een zaterdagmiddag op het 
Wesselopark in Kloetinge?
“Winkelen is aan mij niet zo 
besteed. Een zaterdagmiddag 
op het Wesselopark des te meer. 
Zeker als het mooi weer is. Wat 
dat betreft was het de afgelopen 
winterperiode wel eens afzien, 
maar ik sla weinig wedstrijden 
over waar één van onze gezinsle-
den bij betrokken is.” 

8. De vraag van voetbalvrouwen 
Marjoleen en Denice Dekker: 
“Wat vind je van agressie op het 
voetbalveld?”
“Overal zie je een toename van 
agressie. Ik zie dat ook op mijn 
werk waar ik ook de pet van 
agressiecoördinator op heb. Het 
is dus echt een maatschappelijk 
probleem wat niet van de ene op 
de andere dag is opgelost. Wat 
mij betreft beginnen we gewoon 
weer bij de jongste jeugd waar 
respect voor de tegenstanders en 
de scheidsrechter de gewoonste 
zaak van de wereld moet zijn. 
Hier ligt een taak voor de ouders 
en voor de begeleiders van een 

team. Geef zelf het goede voor-
beeld! Kinderen nemen vaak het 
gedrag over van volwassenen. Je 
hoeft het niet met iedere beslis-
sing eens te zijn, maar je hoeft 
ook niet bij elke beslissing van 
de scheidsrechter of grensrech-
ter in woord en gebaar kenbaar 
te maken dat je het oneens bent. 
Acceptatie dus. We maken al-
lemaal wel eens een fout toch? 
Kortom: verbeter de wereld, 
begin bij jezelf.”

9. Wil je nog iets kwijt?
“Kloetinge is een grote vereni-
ging die drijft op vrijwilligers. 
Zonder hen zou Kloetinge niet 
de vereniging zijn die het nu is. 

Hopelijk kunnen al deze mensen 
nog lang doorgaan met wat ze 
doen en komt er aanvulling van-
uit een nieuwe generatie.”

10. Welke vraag zou je aan de 
volgende voetbalvrouw willen 
stellen?
“Wat vind je van de beslissing 
van de KNVB om met ingang van 
komend seizoen voor bepaalde 
teams een 10 minuten tijdstraf 
na een gele kaart in te voeren en 
zou dit niet voor het hele ama-
teurvoetbal ingevoerd moeten 
worden?” 

Het Nederlandse lied
Nu iedereen spreekt over het Koningslied dacht ik terug aan de foto’s 
van de karaoke-middag in de kantine. Uitbundig meezingende suppor-
ters, spelers, bestuursleden en een prima sfeer
Na het overlijden van Jantje Koopmans en het ter ziele gaan van het 
duo Jan en Zwaan, dient er opvolging te komen. Het bestuur van Kloe-
tinge heeft ook hiervoor een oplossing bedacht.

Binnenkort te boeken: het duo

Jan en Antoine
Zij maken uw feest compleet.

Voor meer informatie: Artiestenbureau MKD Goes
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8 juni - afsluiting seizoen

Het bestuur nodigt u op zaterdag 8 juni
uit voor deze gezellige avond.
Vrijwilligers, leden/supporters
en BCK-leden (met partners)
Iedereen is van harte welkom vanaf 17.00 uur.

Naam:  .........................................................................

m BCK-lid met  .......... personen.

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

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

 met/zonder partner

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

m ik bestel .......... vegetarisch pakket(ten)

8 juni - afsluiting seizoen

Het bestuur nodigt u op zaterdag 8 juni

Wat kun je verwachten?
Uiteraard de jaarlijkse barbecue.
Voor de aanwezige vrijwilligers zijn er consump-
tiebonnen en een (gratis) verloting, waarbij 
mooie prijzen zijn te winnen! 

Aanmelden per e-mail
afsluitingsdag@vvkloetinge.nl
Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen 
rekenen, verzoeken wij u aan te melden met vermelding van 
onderstaande gegevens. 

Opgave dient te geschieden vóór 24 mei a.s.
Na die datum kan écht niet meer worden
aangemeld!!
Wij hopen op een grote opkomst en gezellige sfeer!

Tot 8 juni!

De kosten voor deelname aan de barbecue bedra-
gen € 12,- p.p., te betalen vóór aanvang barbecue.
U kunt ook een vegetarisch bbq-pakket bestellen. 
Zet dit er dan even bij. Het kinderpakket kost € 6,-.
Voor de vrijwilligers van het huidige seizoen is 
deelname gratis.
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Jelte Huysse 
Op zaterdag 6 april was Jelte pupil bij de wedstrijd Kloetinge -
Excelsior Maassluis (Eindstand 2-4).
Hij is 10 jaar en speelt in E6. Trainer/leiders zijn Marco van de Linde 
en Martin Huysse

Pupil van de week

Excelsior was de eerste ploeg die dit seizoen in Kloetinge wist te winnen FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE

Samen met Jaap Esser doet Jelte de 
warming-up

VRAGEN 

Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat het een leuke en goede 
club is.
Wat vind je leuk aan de training? 
Oefeningen met koppen, schieten 
en partijtje.
Denk je later het 1e te halen?
Ik hoop het.
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Elektrische gitaar spelen.
Op welke school zit je?
Holtkampschool.
Wat wil je later worden?
Profvoetballer
Wat is je favoriete club?
Feyenoord.
Wie is je favoriete voetballer? 
Pelle

Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Jaco van de Schee.
Wat lust je niet graag? Spruiten.
Wat eet je het liefste?
Spagetti.
Waaraan heb je een hekel?
Als ik naast schiet en pesten.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Rechtsback.
Wat kan je het beste bij voetballen?
Schieten, lichaam gebruiken bij 
duels.
Wat is het mooiste dat je bij Kloe-
tinge hebt meegemaakt?
Kampioenschap E6.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 
2-1. 
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P.J.	  Platteeuw	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   Voetbalvereniging	  Kloetinge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Schalklaan	  11	   	   	   	   	   	   	   p/a	  Jimmy	  Verlinde	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4481	  	  BN	  	  Kloetinge	   	   	   	   	   	   Kattendijksedijk	  19	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   4463	  AL	  	  Goes	  

	  

	  

Datum	   	   :	  17	  april	  2013-‐04-‐17	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Onderwerp	   :	  gekregen	  voetbalshirts	  en	  regenjacks	  t.b.v.	  Stichting	  Adavoc	  

	  

Beste	  Jimmy,	  

Hiermede	  wil	  ik	  je	  namens	  Stichting	  Adavoc	  hartelijk	  bedanken	  voor	  de	  verkregen	  voetbalshirts	  en	  regenjacks.	  

Wellicht	  is	  het	  moeilijk	  te	  beseffen	  hoeveel	  plezier	  de	  weeskinderen	  in	  Bakavu	  (Democratische	  Republiek	  Congo)	  

hiervan	  gaan	  hebben!	  Denk	  hierbij	  bijvoorbeeld	  aan	  het	  feit	  dat	  ze	  nu	  in	  de	  gelegenheid	  worden	  gesteld	  om	  zich	  in	  

hetzelfde	  tenue	  als	  “voetbalteam”	  te	  kunnen	  presenteren!	  

Graag	  maak	  ik	  van	  de	  gelegenheid	  gebruik	  om	  de	  Stichting	  Adavoc	  in	  het	  kort	  aan	  u	  voor	  te	  stellen:	   	  

Stichting	  Adavoc	  is	  opgericht	  op	  20	  februari	  2008	  en	  stelt	  zich	  o.a.	  tot	  doel	  financiële	  en	  materiële	  hulp	  te	  bieden	  

aan	  vrouwen	  en	  kinderen	  die	  weduwe	  of	  wees	  zijn	  geworden	  door	  de	  diverse	  burgeroorlogen	  in	  Congo.	  Deze	  

oorlogen	  hebben	  er	  ondermeer	  toe	  geleid	  dat	  de	  bevolking,	  vooral	  in	  het	  oosten	  van	  het	  land,	  in	  onmenselijke	  

omstandigheden	  verkeert.	  Gebrek	  aan	  voedsel	  en	  scholing	  voor	  grote	  groepen	  kinderen	  zijn	  hier	  voorbeelden	  van!	  

Op	  dit	  moment	  begeleidt	  onze	  voorzitster	  Mw.	  Blaise	  Safari,	  zelf	  Congolese,	  een	  bouwproject	  in	  Congo	  t.b.v.	  een	  

nieuwe	  school	  waarin	  een	  gehele	  leergang	  van	  groep	  1	  t/m	  8	  kan	  worden	  gevestigd.	  

Mede	  door	  donaties	  van	  particulieren	  en	  instellingen	  zoals	  Wilde	  Ganzen	  en	  het	  Liliane	  fonds	  is	  het	  mogelijk	  een	  

dergelijk	  project	  te	  realiseren.	  

Door	  een	  eenmalige	  schenking	  of	  door	  donateur	  te	  worden	  kunt	  u	  bijdragen	  aan	  betere	  leefomstandigheden	  van	  

de	  vrouwen	  en	  kinderen	  in	  Congo.	  Bezoek	  voor	  nadere	  informatie	  onze	  website	  www.stichtingadavoc.nl	  of	  neem	  

contact	  op	  	  met	  onze	  voorzitster	  Blaise	  Safari.	  

Regelmatig	  worden	  de	  ingezamelde	  goederen	  verzameld	  en	  per	  container	  naar	  Congo	  verscheept.	  Dit	  neemt	  	  

echter	  zo’n	  6	  weken	  in	  beslag.	  Om	  te	  bewerkstelligen	  dat	  de	  kinderen	  eerder	  plezier	  hebben	  van	  de	  shirtjes	  en	  

jacks	  	  zal	  ditmaal	  e.e.a.	  via	  DHL	  worden	  verzonden.	  Zo	  kunnen	  we	  op	  korte	  termijn	  voetbalvereniging	  Kloetinge	  in	  

het	  bezit	  stellen	  van	  een	  aantal	  foto’s	  waarop	  zeker	  te	  zien	  is	  hoe	  de	  kinderen	  van	  hun	  pas	  verkregen	  spullen	  

genieten!	  

Nogmaals	  hartelijk	  dank!	  

Met	  vriendelijke	  groet,	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

P.J.	  Platteeuw	  (penningmeester	  Stichting	  Adavoc)	  	  

	  

	  

	  	  

Via Jimmy Verlinde ontvingen we onderstaande bedankbrief.
Neems een een kijkje op de website, misschien kunt u ook wat voor hen betekenen.

Kleine moeite, groot plezier - www.stichtingadavoc.nl

STICHTING



OP DE KORREL - mei 2013  | 17 

Sportief
De eerste week van maart 
mocht ik naar Oeteldonk om 
een onvervalste stadsderby in 
goede banen te leiden. De beide 
ploegen hielden zich de eerste 
minuten rustig, maar toen de 
bezoekers tegen de verhouding 
in zo’n kwartier voor de rust op 
voorsprong kwamen werd het 
even fel. Twee keer geel gepakt 
in een minuut en het bedaarde 
weer. In de laatste vijf minu-
ten van de eerste helft boog de 
thuisclub de achterstand om in 
een voorsprong. Vooral bij de 
tweede goal verwachtte ik een 
hoop commotie omdat de bal al 
dan niet over de achterlijn was 
geweest voordat het doelpunt 
werd gescoord. De assistent stak 
de vlag omhoog maar deed dat 
pas nadat hij was aangespoord 
door zijn laatste man. Bovendien 
stond ik er zelf beter voor dan 
hij. Dus wees ik gedecideerd 
naar het midden. Het bleek wel 
dat de bezoekers super sportief 
waren want echte protesten 
kwamen er niet. Toch realiseerde 
ik mij dat het een lastige tweede 
helft zou kunnen worden. Hoewel 
het een stevige pot bleef kon 
ik op één uitzondering na de 
kaarten op zak houden. Beide 
ploegen scoorden nog een keer 
dus werd het een nipte overwin-
ning voor de thuisploeg.

Brrrr 
Ik mocht de volgende twee 
zondagwedstrijden in de kel-
der van de vierde klas fluiten. 

Gelukkig zat er nog een keer een 
zaterdag derde klasser tussen. 
Maar goed, iedereen heeft recht 
op een scheidsrechter. Daarom 
deze zondag vertrokken naar 
midden Brabant. Het was wel een 
echte derby want de twee dorpen 
lagen naast elkaar. In de och-
tend toch nog maar even gebeld 
want Koning Winter had het land 
weer stevig in zijn greep. Toen ik 
belde sneeuwde het een beetje 
maar men zag nog geen reden 
om het af te lasten. De ontvangst 
was zeer vriendelijk alleen was 
een nadeel dat de man die mij 
ontving vijf kwartier in een 
uur wist te praten dus kwam ik 
er niet tussen. Dat is voor mij 
natuurlijk vervelend want ik 
ben ook graag aan het woord. 
Hij kon wel mooi vertellen over 
de scheidsrechter van vorige 
week die dronken de kantine had 
verlaten en die ze maar op het 
station hadden afgezet.  En over 
de tegenstanders van vanmiddag 
die vorige week voor het eerst 
gewonnen hadden en behoorlijk 
konden schoppen……..Gelukkig 
kwam op een gegeven moment 
het bestuur van de bezoekers 
binnen en ging hij over op een 
ander onderwerp. De leider van 
de thuisploeg bracht mij naar 
mijn kleedkamer en hij gaf zelfs 
de rugnummers door van de 
grootste schoppers! Toen heb ik 
toch maar gezegd dat ik daar niet 
van gediend was en dat ik liever 
gewoon zelf kijk wat er gaat ge-
beuren. Hierna droop hij af. Toen 
ik echter de warming-up deed 

merkte ik dat het wel extreem 
koud was. Amper een graadje bo-
ven nul en een snijdende wind! 
Gelukkig maakten de ploegen er 
een leuke wedstrijd van en kreeg 
ik het warm van het heen en 
weer rennen want het niveau van 
het voetbal was diep droevig. De 
bezoekers kwamen verassend 
op voorsprong maar bij de rust 
was alles weer in evenwicht. De 
hele tweede helft deden beide 
ploegen verwoede pogingen om 
te scoren maar het leek op een 
gelijkspel en drie gele kaarten 
uit te lopen. Net nadat de aan-
voerder van de bezoekers had 
gevraagd of ik nog eens af ging 
fluiten aangezien hij graag naar 
de kachel wilde gaf hij een lange 
bal die tot ieders verbazing in 
het doel stuiterde. Toen ik op 
mijn klokje keek zag ik dat we 
al een minuut in de extra tijd 
zaten! Toen toch nog maar een 
paar minuten laten voetballen 
maar er veranderde niets meer. 
Gelukkig geen onvertogen woord 
na afloop. Na het douchen heb ik 
nog even overwogen om watjes 
in mijn oren te stoppen maar 
mijn vriend van voor de wed-
strijd was nu opvallend stil. Hij 
was duidelijk de nederlaag nog 
aan het verwerken. Koud maar 
tevreden terug naar het Zeeuwse 
gereden.

DE COLUMN
VAN KEES maart
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Zaterdag
De derde week van maart mocht 
ik weer eens optreden in mijn 
oude vertrouwde zaterdagvoet-
bal. Een ploeg van een naburig 
eiland nam het op tegen een 
ploeg uit West-Brabant. De 
ontvangst was nu niet wat je 
zegt super. Ik heb eerlijk gezegd 
begrafenissen meegemaakt die 
gezelliger waren. Overigens had-
den de gasten bij binnenkomst 
van de bestuurskamer nog wel 
even een opmerking gemaakt 
over mijn Zeeuwse afkomst. 
Toch liep de wedstrijd in de 
eerste helft heerlijk en op één 
gele kaart na was het gewoon 

een leuke wedstrijd. Gescoord 
was er bij rust nog niet. Nadat 
de bezoekers verassend op 
voorsprong waren gekomen (bij 
winst was de thuisclub periode-
kampioen) werd het allemaal wat 
feller. Toen bij een in mijn ogen 
onschuldig duel een speler van 
de bezoekers ernstig geblesseerd 
raakte waren de rapen even gaar. 
Net toen ik de boel weer rustig 
had en iedereen kon leven met 
mijn uitleg meende de trainer 
van de bezoekers nog even 
wat olie op het vuur te moeten 
gooien. Toen ik vroeg of hij daar 
mee op wilde houden zei hij “ga 
toch naar huis man”. Ik vond 

dat een prima tip en besloot de 
daad bij het woord te voegen. 
Alles en iedereen verbouwereerd 
achterlatend. Natuurlijk werd er 
al snel op mijn kleedkamer deur 
geklopt. De beide aanvoerders, 
de trainer van de thuisclub en 
de assistent van de bezoekers 
vroegen of ze binnen mochten 
komen. Hoewel ik vast besloten 
was te stoppen heb ik hen toch 
maar toegelaten. Toen de assis-
tent zei dat ik het gewoon goed 
gezien had en dat het inderdaad 
een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden was brak ik 
natuurlijk. Verder stelden beide 
aanvoerders dat er de hele mid-
dag nog niets bijzonders was 
gebeurd en dat mijn reactie toch 
wel een beetje overdreven was. 
Ze vonden dat ik nu alle spelers 
dupeerde door er mee te stop-
pen. Ze hadden overigens geen 
goed woord over voor de trai-
ner van de bezoekers maar dat 
terzijde. Ik kwam zodoende weer 
met beide benen op de grond en 
moet eerlijk toegeven dat ik mijn 
eigen reactie achteraf ook niet 
kon waarderen. Had ik net een 
workshop mentale weerbaarheid 
gehad ging ik er zo mee om. Dus 
maar geluisterd en weer terug 
naar het veld gegaan. Wat er 
toen gebeurde deed mij toch wel 
heel erg goed. Bij het betreden 
van het veld kreeg ik vanaf de 
tribune een warm applaus. Dat 
deed mij echt goed! Vervolgens 
verliep de wedstrijd prima en 
de bezoekers maakten aan alle 
onzekerheid een eind door nog 
een keer te scoren. Na het laatste 
fluitsignaal gelukkig veel handen 
gekregen. Na een lauwe douche 
toch wel met de nodige schroom 
naar de bestuurskamer gegaan. 
Gelukkig was het er nu wel gezel-
lig druk en werd er met geen 
woord over mijn doldrieste actie 
gerept. Zodoende toch nog met 
een redelijk gevoel terug naar 
huis. Toch heb ik er weer wat van 

Vermomd

Onlangs werd bij een thuiswedstrijd van Kloetinge 1 een vreemd ver-
schijnsel waargenomen. Aad van Wijnen liep niet zoals gebruikelijk 
in een trui zijn rondjes om het veld, maar in een pak. Vele bezoekers 
moesten twee keer kijken voordat ze hem herkenden. 
Zou hij iets te vieren hebben? Of was het een weddenschap?

FOTO DIRK VELDHOF
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geleerd. De volgende keer als 
scheidsrechter toch proberen je 
emoties uit te schakelen. Want 
achteraf was dit een overdreven 
actie en daar is niemand bij ge-
baat. Misschien is het ook maar 
beter dat ik gewoon op zondag 
blijf fluiten! 

Siberisch
De laatste speelzondag van 
maart was het nog steeds winter. 
Toen ik de bestuurskamer in Oe-
teldonk binnen kwam vroeg men 
of ik even naar het veld wilde 
kijken want inmiddels was de 
temperatuur gaan zakken en het 
veld bevroren. Tijdens de veld 
inspectie was het voor mij al snel 
duidelijk; dit veld was onbe-
speelbaar. Dus moesten we uit-
wijken naar kunstgras. Het liefst 
was ik terug naar huis gereden 
want er stond een stormachtige 
wind die je het gevoel gaf dat je 
op Antartica was. Tenminste dat 
denk ik want ik ben er nog nooit 
geweest. Gelukkig had ik drie 
thermo hemden bij me dus echt 
koud had ik het niet. De bezoe-
kers leken in ieder geval beter 
met de omstandigheden om te 
kunnen gaan want al snel namen 
ze een voorsprong. Korte tijd 
later kwam de thuisclub weer 

langszij maar in tijd van drie 
minuten scoorden de bezoekers 
twee keer en stonden zodoende 
ruim voor bij rust. Toen ze kort 
na rust nog drie keer scoorden 
leek de wedstrijd helemaal ge-
speeld. Plotseling had de thuis-
club echter hun antivries gevon-
den en scoorden ook zij drie keer 
op rij. Toen de bezoekers echter 
weer een keer scoorden ging de 
wedstrijd als een nachtkaars uit. 
Hoewel men mij van te voren 
had gewaarschuwd dat vooral 
de bezoekers een erg lastige 
ploeg hadden viel dat gelukkig 
reuze mee. Jammer alleen van de 
weersomstandigheden. Ik heb 
elf doelpunten gezien waarvan 
een aantal prachtige. Het kunst-
gras was ook prima in orde en 
toch was ik niet gelukkig. Bij 
een gevoelstemperatuur van tien 
graden onder nul kan ik niet echt 
plezier beleven aan mijn hobby. 
Misschien moeten we maar be-
sluiten dat de scheidsrechter ook 
een wedstrijd af kan lassen  als 
het gewoon niet te doen is. Bo-
vendien was er de tweede helft 
helemaal geen publiek meer. Wat 
natuurlijk ook te begrijpen is. 
Ik zou ook niet buiten stil gaan 
staan. Het handje vol toeschou-
wers dat er de eerste helft nog 

wel was hebben ze waarschijnlijk 
in de rust los moeten bikken! 

Toetje
Tot mijn grote verassing kreeg 
ik op de laatste zaterdag van 
maart nog een zondags toetje.      
Twee zondagverenigingen uit 
de tweede klas moesten om vijf 
uur ’s middags inhalen. Ik mocht 
hiervoor naar Midden Brabant. 
Aan het tempo kon ik direct mer-
ken dat we in de tweede klasse 
waren. Maar het voetbal is veel 
verzorgder en zodoende gaat het 
volgen je dan ook makkelijker 
af. De beide ploegen maakten 
het mij de hele middag absoluut 
niet moeilijk. Hoewel ze best 
fel streden bleef alles binnen 
de perken. Drie keer gingen ze 
over de scheef en trok ik een 
kaart. Beide ploegen scoorden 
ieder een keer en na afloop was 
iedereen tevreden. Kortom wat 
wil je als scheidsrechter nog 
meer. Wat me wel zorgen baarde 
was het feit dat ik twee dagen 
later alweer de wei in mocht voor 
een inhaalduel. Hoe zouden mijn 
oude stramme spieren dat gaan 
verteren. De afloop leest u in de 
volgende column. 

Kees

vo
etb

alweetjes

Een gevreesde tegenstander van Kloetinge, 
Schelluinen, bungelt nu onderaan in de 3e klasse 
met slechts één punt. Degradatie naar de 4e 
klasse is een feit.

In de komende vergadercyclus van de KNVB 
wordt beslist over de instelling van een top-
klasse boven de reserve-hoofdklasse. Er worden 
diverse varianten besproken.

De voetbalcompetitie 2013/2014 start voor de 
A-categorie senioren en jeugd op 7 september. 
De B-categorie start een week later.
De bekerwedstrijden voor de A-categorie starten 
op 24 augustus. Ook de B-categorie senioren 
start op de genoemde datum.
De B-categorie junioren en pupillen bekeren op 
31 augustus voor het eerst. Voor meer informa-
tie: zie de website van de KNVB.

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

Joey van Schaik, 14 jaar, begon op zijn 6e jaar in Kloetinge F7 en voetbalt nu in zijn 8e seizoen in
Kloetinge C1
Arjan van Schaik, 47 jaar, speelde in de jeugd van Kloetinge van D3 tot en met Kloetinge A1 en stopte na 
de junioren vanwege de dienstplicht. Voetbalde daarna nog even bij Colijnsplaatse Boys
(ook deels een groen shirt, toch?)

Arjan en Joey van Schaik  door Gerben Polderdijk

“Hij is eigenlijk in alles een andere voetballer
dan ik was”
De hele linkerflank
Joey van Schaik is een echte
linkspoot. Die eigenschap heeft 
hij in zijn Kloetinge teams al 
over de hele linkerflank mogen 
laten zien: als linksback, links-
half en op het moment in C1 als 
linksvoor. De linkshalf positie 
heeft zijn voorkeur: “Het liefst 
speel ik linkshalf. Dan kun je zo-
wel aanvallend als verdedigend 
spelen. Je kunt meer vanuit jezelf 
spelen, zeg maar, dat vind ik wel 
leuk.” 

Het valt als 14-jarige niet mee 
om zomaar te benoemen wat je 
kwaliteiten zijn als voetballer. 
Maar na wat denkwerk lukt het 
wel: “Ik ben best snel, denk ik. 
Ik kan een snelle actie maken en 
dan voorgeven. En ook een goed 

schot, denk ik. En ik probeer 
altijd positief te blijven in het 
veld. In de laatste wedstrijd 
bijvoorbeeld speelden we best 
goed, maar we kregen toch een 
doelpunt tegen. Dat was onver-
diend en sommigen laten dan de 
koppies hangen. Ik probeer dan 
iedereen wel op te peppen en 
positief te blijven.”
Vader Arjan kan nog wel wat za-
ken aanvullen: “Hij heeft inder-
daad snelheid, maar ook kracht. 
Voor zijn leeftijd is hij vrij groot, 
in tegenstelling tot mijzelf op 
die leeftijd; dat is een behoorlijk 
verschil ! Hij is een goede link-
spoot en heeft eigenlijk ook wel 
een neusje voor de goal. Tot aan 
de D‘tjes speelde hij regelmatig 
in de spits en dan kwam dat er 
wel uit.” 

Dat Joey al op verschillende 
posities speelde, zelfs als links-
back, ervaren Arjan en ook Joey 
zelf als positief. Arjan: “Dat is 
vaak goed hè, ook eens op zo’n 
verdedigende positie te spelen. 
Je ziet dat hij daar nu voordeel 
uit haalt.” 

Andere voetballer
Een jaar geleden stond Arjan 
weer eens in het groene shirt 
op het veld tijdens de reünie 
wedstrijd Kloetinge A1 – Goes 
A1. Het was één van de weinige 
keren dat Joey zijn vader zag 
voetballen: “Dat vond ik wel 
leuk om te zien. Hij kon het nog 
wel, hoor. Hij was het nog niet 
verleerd.” 
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Maar enige gelijkenis tussen 
Arjan en Joey op het veld is moei-
lijk te zien. Vader en zoon van 
Schaik blijken twee totaal ver-
schillende voetballers: “Joey lijkt 
nauwelijks op mij als voetballer. 
Eigenlijk is hij daarin in alles 
anders. Hij heeft sowieso een lin-
kerpoot, ik was rechtsbenig. Hij 
is stijf links en ik was wat minder 
stijf rechts. Joey heeft snelheid 
en kracht, ik was een creatieve 
en ietwat luie middenvelder. Ik 
liep niet zoveel. We speelden ook 
in een ander tempo toen, denk 
ik. Ook op het juniorenniveau zie 
je dat het voetbal evolueert, zeg 
maar. Het spel is sneller gewor-
den en die jongens kunnen daar 
nu goed in mee.”

Groeipuntje
Joey zit veelal in de hoogste 
jeugdteams. Dat past wel bij zijn 
gedrevenheid: “Ik wil alles geven 
en ben wat dat betreft ook wel 
prestatiegericht. Maar ik maak 
ook graag lol met het team, dat is 
ook belangrijk. Twee jaar gele-
den hadden we met Kloetinge D1 
wat dat betreft een mooi jaar. We 
wonnen de dubbel, kampioen én 
de beker. Dat was een gaaf jaar.”

Arjan herinnert zich dat suc-
cesjaar, maar kan ook genieten 
van momenten waarin zijn zoon 
laat zien dat hij stappen voor-
uit maakt: “Ik herinner me een 
doelpunt tegen Dauwendaele van 
hem, toen dacht ik: kijk eens! 
Joey is best bescheiden, binnen 
en buiten het veld. En binnen het 

veld moet je dat niet wezen. Dan 
denk ik soms: als je dat nog een 
beetje zou kunnen veranderen, 
dan kun je nóg meer uit jezelf 
halen. Toen tegen Dauwendaele 
wierp hij die bescheidenheid 
echt van zich af. Hij nam zelf het 
initiatief. Er werd niet gescoord, 
hij zocht de bal op en knalde van 
25 meter in de bovenhoek. Dan 
denk ik wel even: hé, je kan het! 
Je ziet dat hij vaak nog reactief 
voetbalt en dan pakken anderen 
in de ploeg het initiatief. Daar 
reageert hij dan weer op, terwijl 
hij zelf best de kwaliteiten heeft 
om het initiatief te nemen.” 

Arjan constateert dat Joey daarin 
nog stappen kan maken, maar 
relativeert het ook: “Hij kan 
daar nog in groeien, maar aan 

Arjan en Joey hebben uiterlijk meer gemeen dan als voetballer FOTO RIEN WALRAVEN
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de andere kant: je bent, wie je 
bent. Ach, het is ook een kwestie 
van over je bescheidenheid heen 
komen. Een groeipuntje!”

History repeats
Zeker Kloetinge leden van het 
eerste uur ervaren dat de ver-
eniging sterk is gegroeid. Jonge 
voetballers als Joey zijn niet 
anders gewend. Joey: “Het is een 
grote club geworden, maar ik 
ken eigenlijk niet anders. Toen 
ik lid werd, kwam ik al in F7!” 
Arjan houdt wel van de drukte 
op het Wesselopark en relati-
veert ook dat graag: “Kloetinge 
was volgens mij vroeger ook al 
een relatief grote club. En ook 
toen kende je niet iedereen. 
Trouwens, ik vind het leuk hoor, 
die bedrijvigheid op zo’n zater-
dagmorgen of op een trainings-
avond.”
Drukte of niet, Joey voelt zich 

prima thuis bij zijn vereniging: 
“Kloetinge is voor mij een hart-
stikke leuke club. Goed voet-
balniveau, gezellig. Ik ga ook 
wel eens naar het eerste kijken, 
met een groepje.” Vader Arjan 
herkent dat maar al te goed van 

zijn jeugdperiode bij Kloetinge: 
“Net als vroeger, hè. Eerst even 
kijken bij het eerste, dan al gauw 
zelf een potje ballen. In feite is 
er niet veel veranderd, het blijft 
voetbal. History repeats!” 

Joey in de bekerwedstrijd Kloetinge C1 - JVOZ (2-2) FOTO TONY NOYA

Bedrukte bestemming in bestuurskamer
Op zaterdagmorgen is het altijd een komen en gaan in de bestuurska-
mer. Willem, André, Ton en Wim ontvangen onder leiding van Antoine 
de scheidsrechters, gasten en eigen leiders. In de loop van de ochtend 

schuiven consul, oud-bestuursle-
den e.a. aan.
Zaterdag voor Pasen was de 
stemming bedrukt. Het ging 
niet om de uitslagen van de 
teams, want iedereen is wel wat 
gewend. Nee, het ging om een 
troosteloze lege plek. Helaas 
geen trommel, dus ook geen 

koek. Je zag de teleurstelling op de diverse gezichten. Dus Willem maar 
om opheldering gevraagd.
Met een lachend opgelucht gezicht vertelde hij dat Jo weg was. Dat was 
even schrikken, want na zoveel jaar verwacht je dat niet meer. Maar het 
viel mee. Jo was maar een dagje op pad en dus helaas geen koek. Later 
begreep ik waarom Willem zo blij was. Na een hele dag bestuurskamer 
lekker lang nababbelen in de kantine. Voor Willem een pluspuntje, maar 
onze dag bleef triest.
Wellicht dat saucijzen het een volgende keer goed kunnen maken.

JvdW

Bloemen

Hij vindt Kloetinge een gezel-
lige en warme vereniging.
Om het nog gezelliger te ma-
ken zorgt bloemist Jaap Wisse 
uit Heinkenszand er voor, dat 
er elke week bloemen in de 
kantine staan.
Jaap, hartelijk dank namens 
alle medewerkers en bezoe-
kers van de kantine.

Bloemistgerij
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F4 op bezoek bij Maldegem
In de najaarscompetitie 2012 was de F4 van onze vereniging kampioen geworden. Om dit te vieren kregen 
alle spelers een beker en werd er beloofd dat we een keer in het buitenland gingen spelen.

Op 6 april was het dan zo ver. 
Kloetinge F4 ging op E uropees 
avontuur richting SK-Maldegem 
in Belgie.
We hebben daar een voorwed-
strijd gespeeld voordat het 
eerste van Maldegem zijn compe-
titiewedstrijd tegen Appelterre 
zou spelen. We speelden tegen 
de U9. Eerst werd er een officiële 

groepfoto gemaakt en werden er 
vaantjes uitgewisseld. Daarna 
speelden we voor de hoofdtri-
bune onze wedstrijd.

Dat de tegenstander beter was 
kon de pret niet drukken en 
lag vooral aan de bal. In België 
wordt namelijk met een kleinere 
bal gespeeld...

Na de wedstrijd mochten onze 
spelers het veld oplopen met de 
tegenstander van Maldegem; SK 
Appelterre

Dit maakte veel indruk en de be-
zoekers hadden er gelijk 11 sup-
porters bij! Na een spannende 
wedstrijd scoorden de bezoekers 
in de laatste seconde de 2-3. Te-
leurstelling bij het thuispubliek, 
maar vreugde bij de nieuwe 
Appelterre-supporters. In de rust 
werden de spelers en begelei-
ders ook nog eens getrakteerd 
in de VIP kantine. Voor iedereen 
was dit een zeer geslaagd Euro-
pees avontuur.
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14-16 juni
Zomerkamp E-pupillen

15-16 juni
Zomerkamp F- en minipupillen

25 mei
Dick Bunttoernooi E, F en Mini’s

18 mei
Dick Bunttoernooi D en C

31 mei
ING Bedrijventoernooi

E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2012-2013

11 juni
Algemene ledenvergadering

8 juni
Seizoensafsluiting

Ledenmutaties

Aangemeld
Romeo Kimpo Kuba 
Niya
Marco Koreman
Sander Simons

Vervallen:
Gerard Murre

vo
etb

alweetjes

De actie ‘Respect’ van de KNVB heeft een wisselend succes. 
Vele verenigingen zijn er op een positieve manier mee aan de 
slag. Een positief teken, maar wekelijks worden we geconfron-
teerd met excessen. Laatst bij een schoolvoetbaltoernooi met 
daders van 11 t/m 13 jaar!

Tegenstander Nieuw Lekkerland heeft in de laatste fase van de 
competitie trainer Marco van Rhijn ontslagen, terwijl degrada-
tie vrijwel vast staat.

JvdW
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Kampioen
hoofdklasse 2003-2004
Vlnr. boven: Rens Kole, Sofyan 
Azzagari, Charlo Blommaert, 
Rehuel Bax, Sam Biesterbosch, 
Stefan Francke, Leon
Verschuure en Jan Baayens.
Onder: Richard Waverijn, Adil 
Elmecaniqui, Bart Deprez, 
Amauro Kole, Yannick Sohilait, 
Koen Geenen, Roy Mulder en 
Salim Sandee.

Het team uit de T opklasse van 2004-2005
Ernest Faber, Rishi Parsowa, Pasquale Hoekman, Guus Hiddink, Marc Boonman, Koen Geenen, Gerald Vanenburg, 
Kaj Walraven, Romeo Kenson en Aart Veldhof.
Jimmy van Damme, Justin le Conté, Jurrian Heimans, Roy Mulder, Bart Deprez en Solomon Dieleman.
Jurrian Heijmans, Jimmy van Damme, Solomon Dieleman en Justin Le Conté.
Op de foto ontbreken: Bert Geenen, Frans Saunier en Rien Walraven.

Kampioen van weleer
Zoals u op pagina 2 reeds heeft kunnen lezen zetten we de selecties van D1 uit 
de succesjaren 2003 t/m 2005 nog een keer in de schijnwerper.
Eerder gebeurde dit al uitgebreid in de Presentatiegids van 2005/2006.D1

Tegenstanders 
topklasse

PSV D1
NAC D1
RBC D1
RKC D1
Willem II D1
FC Den Bosch D1
SC Eindhoven D1
Dongen D1
Sliedrecht D1
TSC D1
EBOH D1

Een rijtje dat er 
wezen mag!
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F5

Kloetinge F5, seizoen 2012/2013
Nadat begin juni 2012 de selectie voor het nieuwe F1 en F2 was gevormd zijn de jongens met het geboorte-
jaar 2005 bij elkaar gevoegd. Tijdens de eerste trainingen van dit seizoen was het nog een beetje aftasten 
wat we aan elkaar hadden, maar al snel was duidelijk dat dit team wel eens kon gaan meedoen met het 
kampioenschap in de 4e klasse. De najaarscompetitie 2012 speelden we met 9 jongens (zie teamfoto). In 
de winterstop is Bjorn van Sluijs als 10de man toegevoegd aan onze selectie.

Staand vlnr:
Emiel Matthijsse
Jamiro Schroevers
Finn Rooze
Ruben Elenbaas
Tim Dooge.
Zittend:
Maikel den Toonder
Menno Smit
Tijmen Schipper
Hylke van Gurp

Op de foto ontbreekt
Bjorn van Sluijs

Trainers:
Dirk Rooze
Arjo Schroevers

De najaarscompetitie 2012 
begonnen we sterk. De eerste 
3 wedstrijden hadden we mak-
kelijk gewonnen met 20 doel-
punten voor en 0 tegen. Onze 3 
potentiële topscorers lieten zich 
al gelijk zien. Hylke, Emiel en 
Finn namen al 15 van de 20 doel-
punten voor hun rekening. De 
jongens bleven goed en scherp 
spelen en ook de volgende wed-
strijden werden winnend afge-
sloten. Met nog een moeilijke 1-2 
overwinning uit bij Krabbendijke 
(altijd lastig), werd de eerste 
helft van de competitie ongesla-
gen afgesloten. Het kampioen-

schap was een haalbare zaak. 
Op 17 november 2012 stond de 
8e wedstrijd van de competitie 
op het programma. Met een zeer 
overtuigende 13-0 overwin-
ning thuis tegen VV Kruiningen 
konden de bekers uit de doos 
worden gehaald. Tijdens deze 
wedstrijd wisten alle jongens 
(behalve de keeper) te scoren. 
Alle wedstrijden van de najaars-
competitie werden winnend door 
F5 afgesloten. Het feest kon be-
ginnen en Antoine kon de frieten 
in het vet gooien. 
Om het feest compleet te maken 
was het team van F5 op zaterdag 

1 december 2012 team van de 
week tijdens de thuiswedstrijd 
van VV Kloetinge 1 tegen RVVH. 
De jongens mochten tijdens de 
warming-up met z’n allen mee 
het veld op. Wat was dat een 
mooi gezicht!
Omdat we zo overtuigend kam-
pioen waren geworden zijn we 
in de voorjaarcompetitie 2013 
ingedeeld in de 3e klasse. Dit 
was voor de jongens van F5 wel 
even andere koek. Maar met nog 
1 wedstrijd te spelen staan we op 
een mooie 3e plaats. Met 5 ge-
wonnen wedstrijden is dat toch 
een behoorlijke prestatie.
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Dit zijn de jongens van F5:

Emiel Matthijsse
Eén van de 
topscorers van 
het team. Emiel 
probeert vaak als 
spits aanspeel-
baar te zijn voor 
een mooi één-

tweetje met zijn teamgenoten. 
Als hij de ruimte heeft gaat hij 
zelf voor de actie en weet hij re-
gelmatig te scoren. Dit heeft zijn 
vader en moeder al veel euro’s 
gekost!

Jamiro Schroevers
De verdedigende 
middenvelder. 
Eén van de 
snelste en felste 
spelers van het 
team. Dat komt 
omdat hij goed 

op zijn voorvoeten rent. Hij zorgt 
voor de ondersteuning van de 
verdediging, maar hij is ook vaak 
voorin te vinden.

Finn Rooze
Finn is de links-
poot van het 
team en meestal 
voor in het veld 
te vinden. Als 
Finn de bal krijgt 
probeert hij 

zoveel mogelijk het overzicht te 
houden. Hij gaat vaak op zoek 
naar de steekpasjes, maar is zelf 
met zijn scherpe linkervoet ook 
zeer gevaarlijk. Hij weet regel-
matig uit de moeilijkste hoeken 
te scoren en is daarom ook één 
van de topscorers van F5.

Ruben Elenbaas
Ruben is de 
speler met het 
beste schot van 
het team. Als 
we tegen lastige 
tegenstanders 

spelen staat hij vaak als laatste 
man om de ballen af te pakken 
en naar voren te brengen. Van 
Ruben mag het altijd mooi weer 
zijn, want dan is hij op zijn best. 
Als hij de kans krijgt schiet hij de 
bal makkelijk van ver op de goal.

Tim Dooge
Tim heeft de 
meeste wedstrij-
den van F5 in het 
doel gestaan. Aan 
het begin van 
de competitie 
wisselde hij dit 

af met Hylke en nu de laatste 
wedstrijden met Bjorn. Doordat 
Tim behoorlijk lang is, hebben 
de tegenstanders vaak moeite 
om de ballen hoog in het doel te 
krijgen.

Maikel den Toonder
Maikel vormt sa-
men met Menno 
het vertrouwde 
duo achterin. 
Maar als hij de 
ruimte heeft 
wurmt hij zich 
mee naar voren. 

Hij vangt vaak de ballen op die 
vanaf voren terug komen. Ook 
Maikel heeft dit seizoen een 
aantal doelpunten op zijn naam 
weten te zetten.

Menno Smit
Menno is onze 
trouwe verdedi-
ger. Hij zorgt voor 
de muur richting 
de keeper en hij 
gaat zeker niet 
uit de weg. Ze 

moeten hem bijna omver lopen 
om er door te komen. Door zijn 
goede werk als verdediger heeft 
hij er voor gezorgd dat we niet 
veel tegendoelpunten hebben 
gekregen.

Tijmen Schipper
Tijmen speelde 
vroeger in de ver-
dediging, maar is 
nu aanvallende 
middenvelder. 
Hij zorgt voor de 
scherpe voorzet-

ten en gaat als wij een hoek-
schop hebben bij de keeper van 
de tegenstander in de weg lopen. 
Samen met Jamiro benut hij goed 
de zijkanten van het veld.

Hylke van Gurp
Hylke is de 
kleinste en het 
meest wendbaar 
van ons team. In 
het begin van het 
seizoen stond hij 
nog regelmatig 

als keeper op het doel. Maar 
door zijn goede spel in het veld 
heeft hij uiteindelijk zijn plek als 
aanvallende middenvelder op-
geëist. Omdat hij regelmatig een 
doelpunt scoort is Hylke ook één 
van onze topscorers. Hij heeft 
net 2 doelpunten meer gemaakt 
dan Emiel en Finn. 

Bjorn van Sluijs
Bjorn is in de 
winterstop bij 
F5 gevoegd. Hij 
werd al snel 
opgenomen in de 
groep. Bjorn is 
onze Jan Wouters 

van het veld. Werkt hard op het 
middenveld of in de verdediging 
en gaat voor niemand uit de weg. 
De laatste weken staat hij ook 
regelmatig als keeper in het doel 
van F5. Hij vindt dit zo leuk dat 
hij soms zijn handschoenen mee 
naar bed neemt.
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DE COLUMN
VAN KEES april

Paashaas
Mijn eerste zondagse optreden van april was op een maandag. De meeste 
mensen waren waarschijnlijk in de weer met de paashaas. Ik mocht door 
de tunnel om een topper in het Zeeuws-Vlaamse te fluiten. De thuisclub 
had ik al twee keer eerder gefloten dit seizoen en ik moet eerlijk zeggen 
het is niet de makkelijkste ploeg.

De ontvangst was echter dermate 
vriendelijk dat ik mij direct op 
mijn gemak voelde. Dit keer 
scheen zowaar de zon al was het 
nog steeds afschuwelijk koud. De 
wedstrijd op zich liep heerlijk. 
De ploegen waren sportief en ik 
had een paar lekkere momenten. 
Zo probeerde de rechtsbuiten van 
de bezoekers een schwalbe uit. 
Deze was echter van een dermate 
slechte kwaliteit dat zelfs ik zag 
dat het er één was. Omdat het in 
de zestien meter was heb ik hem 

wel beloond met een gele kaart. 
Hij kon het nog wel waarderen 
ook want hij gaf ruiterlijk toe dat 
het de slechtste uitvoering van 
een schwalbe ooit was. Ook bij 
de thuisclub oogstte ik natuurlijk 
op deze manier veel waardering. 
Tot aan de rust gebeurde er niets. 
In de tweede helft bleef het heel 
lang rustig maar toen de bezoe-
kers scoorden werd het de laatste 
twintig minuten toch nog wat 
harder. Na een gele kaart voor de 
thuisploeg keerde de rust weer en 

kon ik terugkijken op een lekkere 
pot. 

Droog
In de tweede week van april was 
het dan eindelijk mooi weer. Het 
was zeker nog niet warm toen ik 
naar een naburig eiland mocht 
om een Zeeuwse tegen een West 
Brabantse ploeg te fluiten. Maar 
de zon scheen uitbundig en dat 
was al heel wat. Natuurlijk kun-
nen we dan weer over wat anders 
zeuren en dat was dit keer het 
veld. Een kudde kamelen had 
het waarschijnlijk nog te droog 
gevonden maar goed het was niet 
bevroren. Het was ook duidelijk 
dat beide ploegen er veel moeite 
mee hadden. De bezoekers had-
den zich iets eerder aangepast en 
scoorden dan ook vrij snel in de 
wedstrijd. Hierna deed de thuis-
ploeg die nog kan degraderen 
verwoede pogingen om langszij 
te komen maar helaas lukte dat 
net niet. En toen de bezoekers 
tien minuten voor tijd hun tweede 
goal maakten was de wedstrijd 
gespeeld. Slechts één gele kaart 
had ik deze middag nodig. Het 
was een erg sportieve en leuke 
wedstrijd. 

Licht
Mijn derde optreden van april 
was op donderdagavond. Twee 
Zeeuwse tweede klassers namen 
het op tegen elkaar in het Zeeuws 
Vlaamse land. Aangezien ik nog 

Bekende das

Elders in dit nummer vindt u een artikel over het cashloos betalen in 
de kantine. Ook minister Dijsselbloem lijkt hier een groot voorstan-
der van te zijn. Ter gelegenheid van het sluiten van de overeenkomst 
hierover met de Rabobank verscheen de minister op televisie met 
een groen witte das. 
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steeds niet financieel onafhan-
kelijk ben moest ik die dag ook 
gewoon werken en daardoor 
mezelf turbo haasten om nog op 
tijd te zijn. Gelukkig hadden ze 
het aanvangstijdstip een half uur 
verlaat maar toch kwam ik erg 
laat aanzeilen. Dit kwam ook nog 
wel door het feit dat ik dacht te 
weten waar het voetbalveld lag. 
Dit resulteerde in een toeristi-
sche rondrit in het plaatsje met 
als uitkomst dat ik weliswaar het 
voetbalveld zag liggen maar twee 
kleine paaltjes mij tegenhielden. 
Toen maar weer terug de toeristi-
sche route opgepakt en toch nog 
bij het veld aangekomen. Of het 
aan al deze verwikkelingen lag of 
dat tweede klas gewoon te hoog 
is weet ik niet maar ik zat de 
eerste twintig minuten niet lekker 
in de wedstrijd. Daarna ging het 
wel en omdat de bezoekers een 
klasse beter waren en twee keer 
scoorden was het tot aan de rust 
redelijk rustig. Omdat het al wat 
duister werd vroeg ik in de rust 
of de lampen aan mochten. Dat 
mocht en niet alleen ik zag nu be-
ter. De thuisploeg tapte nu uit een 
heel ander vaatje en dat was ze-
ker geen biervat. Twintig minuten 
voor tijd scoorden ook zij en werd  

het natuurlijk spannend. Toen ze 
vier minuten voor tijd ook nog 
gelijk maakten leek de wedstrijd 
in een gelijkspel te eindigen maar 
twee minuten later namen ze zelfs 
een voorsprong die ze met kunst 
en vliegwerk vast hielden. Grote 
teleurstelling natuurlijk bij de 
bezoekers die zelfs het fatsoen 
niet meer hadden om een hand te 
geven. Toch kwam de trainer mij 
nog wel bedanken en dat vond ik 
dan wel weer netjes. Voor mij was 
het een heerlijke wedstrijd die ik 
zelfs zonder kaarten af kon doen. 

Warm
Mijn vierde optreden van deze 
maand was in het Dordse. Zolang 
ik op zondag fluit ben ik nog 
nooit in deze regio geweest dus 
dat was weer eens wat anders. 
Twee ploegen die onderaan in de 
derde klas bungelen gingen een 
degradatie topper uitvechten. 
Het was deze zondag erg warm 
en mooi weer dus daar kon het 
niet aan liggen. Deze keer had ik 
de TomTom maar ingeschakeld 
maar toch voorkwam dat geen 
problemen. Ik werd naar een 
voetbalveld gestuurd maar daar 
zat volgens het bord bij de ingang 
niet de vereniging die ik zocht. 

Daarom omdraaien en opnieuw 
beginnen. Gelukkig zag ik bij mijn 
tweede poging aan de andere 
kant van de weg nog een aantal 
velden liggen. En inderdaad 
daar moest ik zijn. Toen ik mijn 
warming-up shirt uit de tas pakte 
viel dat op de grond en zag er niet 
meer uit. Ze zeggen wel eens: “De 
scheids stond in zijn hemd.” maar 
dat was nu letterlijk zo. Want ik 
moest noodgedwongen de war-
ming-up doen in mijn hemd! Al 
deze ontwikkelingen voor de wed-
strijd zorgden ervoor dat ik de 
eerste twintig minuten niet echt 
overtuigend floot. Toen ik in één 
minuut tijd een corner gaf terwijl 
vriend en vijand het erover eens 
waren dat het een doelschop was 
en ik een doelschop gaf terwijl 
weer iedereen wist dat het een 
corner was vond ik het welletjes. 
Daarom in alle stilte mezelf maar 
eens even ernstig toegesproken 
en zowaar het hielp. De rest van 
de wedstrijd liep het lekker al 
had ik wel een paar moeilijke 
momenten en één gele kaart. De 
bezoekers namen in de eerste de 
beste minuut al een voorsprong 
maar na een kwartier stond het 
weer gelijk. Toen daarna de thuis-
club een voorsprong nam stak 

 

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Mei
2 Job Nijsse
2 Stefan Scheele
3 Rogier van Gogh
8 Tim Zijlma
9 Levi Geijs
12 Joep Fokke
15 Sem van Waarde
17 Jay Weezepoel
19 Sil Martens
20 Sam Markwat
24 Jamiro Schroevers
25 Jorik Dalebout
29 Yaniek de Keijzer
30 Jacco De Hooge

Juni
3 Emiel Matthijsse
4 Gijs Faberij de Jonge
6 Boris Evertse
10 Mathijs Honingh
13 Marouane Azzagari
13 Maikel den Toonder
15 Bas Remijn
16 Sven van Tricht
19 Sven Hertgers
22 Diego van Campen
22 Dylan van Campen
27 Sam Wijnhorst
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de assistent zijn vlag de lucht 
in. Omdat het een onoverzichte-
lijk situatie was vond ik het wel 
netjes even naar hem toe te gaan. 
Hij stelde dat het buitenspel was 
omdat de keeper in het doel lag 
en dus niet meer meetelde. Hem 
toen maar even uitgelegd dat 
die dan nog gewoon meedoet en 
gelukkig accepteerde hij mijn uit-
leg. Na rust kwamen de bezoekers 
gelijk maar bij dit doelpunt stak 
de andere assistent zijn vlag naar 
boven. Om hem niet het gevoel te 
geven dat hij minder was dan de 
ander (voordat je het weet moet 
je slachtofferhulp inschakelen) 
ook naar hem toe gegaan. Hij 
stelde dat de spits terugkwam uit 
buitenspelpositie. Toen ik hem 
vertelde dat die de bal ook hele-
maal niet had ontvangen en ook 
niet meedeed aan het spel was 
hij ook overtuigd. Kort voor tijd 
wisten de bezoekers zelfs nog met 
de winst aan de haal te gaan door 
tweemaal te scoren.

Cursus
Mijn vijfde optreden deze maand 
was een Zeeuws Vlaams onder-
onsje. De thuisploeg ging fier 
aan de leiding en de bezoekers 
waren de laatste weken de weg 
een beetje kwijt dus leek het op 
voorhand een makkie te wor-
den voor de thuisploeg. Over de 
wedstrijd kan ik kort zijn. Beide 
ploegen scoorden een keer en 
de bezoekers liepen een gele 
kaart op. Verder was het een 
werkelijk heerlijke wedstrijd 
met veel strijd maar vrijwel alles 
binnen het toelaatbare. Jammer 
dat de plaatselijke dorpsgek nog 
langs de lijn stond, maar als alle 
spelers, trainers en het overige 
publiek zich fantastisch gedragen 
kun je als scheidsrechter gewoon 
genieten en hoor je een dergelijk 
figuur op een gegeven moment 
niet meer. Hem werd overigens 
ook nog de mond gesnoerd door 
een aantal andere supporters die 

zijn idiote geschreeuw ook beu 
werden. Kortom een heerlijke 
zondagmiddag want ook het weer 
en zelfs het veld waren goed.

Rubber
De laatste week van april mocht 
ik naar midden Brabant. De thuis-
ploeg was aan een imposante 
opmars bezig want zij hadden al 
negen wedstrijden op rij gewon-
nen. De bezoekers moesten deze 
wedstrijd winnen om de laatste 
kans te pakken niet te degrade-
ren. De ontvangst was allerhar-
telijkst en de thuisploeg had de 
zaakjes goed op orde. Helaas kon-
den we dat van de bezoekers niet 
zeggen. Om twee uur! was er nog 
steeds niemand aanwezig. Ik ben 
toen toch maar aan mijn warming 
up begonnen want je moet toch 
iets. Net toen ik mijn eerste sok 
aan wilde trekken kwam de leider 
van de bezoekers binnen met een 
map vol pasjes. Ik was natuurlijk 
wat geïrriteerd en zei dat ik niets 
met die pasjes in de kleedkamer 
kon doen. Hij droop geschokt af 
maar was twee seconden later 
weer terug. “Ik zie dat u een geel 
shirt heeft liggen.” Ik zei: “Ja, wat 
is het probleem? Jullie spelen in 
het blauw en de thuisclub in het 
rood.” “Nou,” zei hij, “wij spelen 
vanmiddag in het geel want we 
hebben de verkeerde tas meege-
nomen.” Ik kon het niet laten om 
toen te zeggen dat hun voorberei-
ding duidelijk ideaal was geweest 
en zodoende die van mij ook! 
Gelukkig heb ik altijd mijn hele 
garderobekast bij me maar toch. 
Daarom in stemmig zwart geflo-
ten. Nadat ik toch de passen nog 
had gecontroleerd naar het veld 
gegaan en toen kreeg ik weer een 
tegenvaller te verwerken. Het was 
kunstgras en dat op een prachtige 
dag met volle zonneschijn. Het 
rook dan ook naar een onver-
valste rubber fabriek. Maar goed, 
veel meer tegenvallers konden er 
niet meer komen. Gelukkig liep 

de wedstrijd lekker. De bezoekers 
kwamen verassend voor maar nog 
voor rust trok de thuisploeg de 
stand gelijk. Bij dit doelpunt had 
ik een heerlijk voordeel moment. 
De hele bank van de thuisploeg 
schreeuwde om een strafschop 
maar ik liet doorspelen en hier 
kwam een doelpunt uit! De laatste 
twintig minuten scoorde de thuis-
club nog twee keer en zodoende 
wonnen ze voor de tiende keer op 
rij. Ondanks drie gele kaarten een 
heerlijke wedstrijd! Zodoende 
was de sfeer opperbest na afloop 
en zat de maand april er weer op.

Kees
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Boekjes loten

De loterijcommissie wil graag 
alle lege boekjes loten te-
rug hebben. We kunnen dan 
proberen contact op te nemen 
met de prijswinnaars. Dat lukt 
natuurlijk alleen als ook de ge-
gevens zijn ingevuld. Wie zijn/
haar boekje(s) nog niet heeft 
ingeleverd wordt verzocht dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Dat 
inleveren kan in de bestuurska-
mer boven in het kleedgebouw. 
De nummers van de loten, 
waarop de prijzen zijn gevallen 
worden op de afsluitingsdag op 
8 juni bekend gemaakt.
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Joey Flore 
Op zaterdag 20 april mocht Joey pupil van de week zijn bij de wed-
strijd Kloetinge - Smitshoek. Hij is 11 jaar en speelt in E7. Trainer/
leider zijn Mischa Flore en Robert Veldhuizen.

Pupil van de week

Ook deze wedstrijd ging de tegenstander er met de winst vandoor (1-3)
FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE

Wat Joey betreft kunnen ze beginnen; het 
wachten is op de spelers

VRAGEN 

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

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

VV SMITSHOEK

Almere.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
3-2 voor Kloetinge.
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Joost Folmer 
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenbergh 23 05 37

SENIOREN
2e  T Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Peter Blomaard 31 25 62
  Richard de Jonge 06 52 07 53 98
3e T Hans de Bruine 21 39 33
 T Serge Quinten 21 27 77
 L Ruud Godeschalk 06 53 41 81 77
 L Huib Quinten 06 50 64 75 66
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L  Jurgen van Cutsem 06 5 1 57 59 23
  Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
  Nico van Buren 22 92 17
5e  T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
  Laurens Oele 06 51  07 27 77
6e L Mark Lubbers 06 30 40 76 42
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, A3, C4, C5 Wim Steenbergen 22 18 35
B1, B2, B3,  Jan Zandee 21 19 99
C1, C2, C3 
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Philip van Gurp 31 65 00

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

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

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

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

MINISTARS
Mini1 T Markees Zuidweg 06 50 99 69 46
 T Marcel Kole 06 51 14 39 66
Mini2 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Theo Bickelmeijer 21 36 81
Mini3 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
Mini4 T Richard Pijpelink 06 14 36 34 76
 T Robin Scholten 06 41 67 20 35

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

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

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo


