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Organisatie
Bestuur    (0113)
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Communicatie voorzitter@vvkloetinge.nl
Secretaris, Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 330 474
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Penningmeester en Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 603 867
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Scheidsr.coördinator wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
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Jeugdzaken en Connie Karelse Lindenstraat 17 4462 BC Goes 233 489
Vrijwilligersbeleid jeugdzaken@vvkloetinge.nl
Commerciële zaken Laurens Oele Valckeslotlaan 45 4461 RZ Goes 0651 072 777
en Kledingbeleid commerciëlezaken@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Jeugdzaken Connie Karelse Lindenstraat 17 4462 BC Goes 233 489
 jeugdzaken@vvkloetinge.nl
Alg.zaken en Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932
 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl

Technische Commissie Jeugd
Voorzitter  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinatoren:
A, B en C junioren Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 211 999
 tcj_abc@vvkloetinge.nl
D-pupillen Geuch Zijlma ‘s –Gravenpoldersew.104 4462 CH Goes 230 102
E-pupillen Wybrand Boonstra Beethovenlaan 70  4462 JH Goes 0612 275 775
 wboonstra@zeelandnet.nl
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 0628 264 301
 guidovandevelde73@gmail.com
Meisjesteam Jans Onderdijk Bachlaan 31 4462 JM Goes 0640 269 855
 jans_onderdijk@hotmail.com
Lid  Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 252 074
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614 284 856
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Jeugdactiviteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 573 741
 tanjasmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 250 240
 toernooien@vvkloetinge.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 0652 351 052
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 0641 872 873
 kleding@zeelandnet.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 214 311

Voetbalschool Soccerskills
Contact via mail voetbalschoolsoccerskills@vvkloetinge.nl
Algemene zaken Ad Joosse
Technische zaken John Ebert
Secretariaat Jacqueline Oude Hesselink
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I N H O U D

“Elk nadeel heb zijn voordeel.
Elk voordeel heb zijn nadeel.”
Het is eigenlijk niet noodzakelijk om te vermelden dat dit Cruijffi aanse  
uitspraken zijn. Het inmiddels overleden voetbalicoon heeft veel van 
dit soort uitspraken gedaan. Het is vermakelijk om tal van deze voor-
beelden te lezen en in alle gevallen kun je niet zeggen dat hij ongelijk 
had. Nog vaak zullen in het voetbaljargon deze gezegdes worden 
gebruikt en waarom ook niet? Enkele van deze prachtige zinnen kun je 
ook toepassen op de gang van zaken binnen onze vereniging.
Denk alleen maar eens aan de uitspraak waarmee we begonnen.

Van de redactie
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DE LAATSTE
KORREL?

De redactie heeft, in sa-
menspraak met het be-
stuur, besloten de uitgave 
van ons clubblad ‘Op de 
Korrel’ eens kritisch te
bekijken.

Het is nog te vroeg om 
hierover al uitsluitsel te 
kunnen geven, maar we 
houden u via de website 
op de hoogte.

Red.

Spelers
We horen vooral in de tweede helft 
van het seizoen de vraag: “Welke 
spelers hebben wij als het seizoen 
2016/2017 van start gaat?” In de 
krant lees je allerlei berichten van 
andere clubs die hun formatie voor 
het komende seizoen al op orde 
hebben.
De voetbalvereniging Kloetinge is 
hier heel spaarzaam mee. Je hoort 
soms enkele geruchten zoals: 
“Wanneer Kloetinge niet tijdig zijn 
zaakjes geregeld heeft dan ziet het 
er niet best uit.” Ho, ho, op het 
moment van schrijven is er zelfs 
nog een kleine kans dat we mee 
kunnen doen aan de nacompetitie 
voor promotie. Niemand gelooft 
er eigenlijk in want het niveau is 
niet al te best.
Echter het nadeel van het zo lang 
binnenskamers houden heeft wel-

licht zijn voordeel. Het voordeel 
heeft wellicht als nadeel dat an-
ders teveel verwachtingen worden 
gewekt.
En dan is er ook nog een gezegde: 
Wie het laatst lacht, lacht het best.

Vertrouwen
We wachten dus rustig af en ik 
zou tegen de mopperraars willen 
zeggen: “Blijf vertrouwen hebben 
in het bestuur en de technische 
commissie.” Het is tegenwoordig 
erg moeilijk om alle functies bezet 
te krijgen en waar vind je de meest 
geschikte personen.
Als we thans naar de agenda van 
de ALV kijken die in deze uitgave 
is gepubliceerd dan zien we dat 
men er in is geslaagd om de open 
gevallen functies bezet te krijgen. 
We treffen namen van personen 
aan die al eerder in het verleden 
blijk hebben gegeven dat ze over 
de nodige deskundigheid en in-
zichten beschikken.

We moeten er echter ook reke-
ning mee houden dat de laat-
ste jaren de mentaliteit van de 
jeugd(spelers) ook weer is veran-

Wie het
laatst lacht,
lacht
het best
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derd. Het enthousiasme van zo’n 
10 jaar geleden is kennelijk wat 
naar de achtergrond verdwenen. 
Vroeger vocht je er voor om in een 
1e elftal van enig niveau te spelen. 
Maar om er hard voor te trainen 
daar kun je nu een vraagteken bij 
zetten, tenzij er een flinke betaling 
achter zit
De vraag is dan ook of de KNVB 
en de verenigingen hieraan al dan 
niet schuldig zijn. Kom op jongelui, 
doe je best.
Ik denk dat hierover nog vele 
stukken te schrijven zijn. We ver-

wachten dat de nieuwe technische 
commissie daar verder wel leven in 
zal blazen; dat is hun best toever-
trouwd. Laten we eerst genieten 
van een rustperiode, de vakantie 
en dan met nieuwe moed er te-
genaan.

Of ons clubblad volgend seizoen 
nog in de huidige vorm zal ver-
schijnen is nog een vraag. Nader 
overleg vindt nog plaats.

Leen Kraak

EVENEMENTEN KALENDER
seizoen 2015-2016

27 mei
BCK bedrijventoernooi

28 mei
Café Jack’s seniorentoernooi

4 juni
Seizoensafsluiting

Verder informatie via flyers, website en de Korrel.

We hopen op grote opkomst en dat ieder het naar zijn zin heeft tijdens de evenementen.

De evenementencommissie
en jeugdactiviteitencommissie

17 - 19 juni
D- en E-Pupillenkampen

11 - 12 juni
F-Pupillenkamp

Wie sponsort wie?
Wie sponsort wie?
vv Kloetinge vervangt een 35 
jaar oude koelcel en... Delta gaat 
in de verkoop!
Kun je nagaan.



4  |   OP DE KORREL - mei 2016

 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE
te houden op

maandag 13 juni 2016

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA
1. Opening.

2. Mededelingen.

3.  Inventarisatie vragen voor de rondvraag.

4. Notulen ledenvergadering 2 november 2015*.

 Notulen extra ledenvergadering 7 maart 2016.*

5. Begroting 2016-2017.

6. Bestuursverkiezing.

 Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Cees de Vrieze.
 Het bestuur stelt voor om dhr. Leo Slabbekoorn wonende in Kloetinge te benoemen tot bestuurslid.
 Het bestuur stelt voor om dhr. Arjo Schroevers wonende in Goes te benoemen tot penningmeester. 

(Tegen)kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door tenminste 3 leden worden 
aangemeld bij de secretaris.

7. Verkiezing lid fi nanciële commissie.

 Het bestuur stelt voor om dhr. Kees Leijs wonende in ’s Heer Hendrikskinderen te benoemen als lid 
van de fi nanciële commissie. (Tegen) kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door 
tenminste 3 leden worden aangemeld bij de secretaris.

8. Beleidsplan 2016 -2020*

9. Evaluatie kleding.

10. Contributie.

11. Vrijwilligersbeleid.

12. Rondvraag.

13. 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 stem-
men 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.

PS. Voorstellen die men behandeld wil zien kunnen tot 2 weken voorafgaande aan de vergadering inge-
diend worden bij het bestuur.

De secretaris
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Wij zijn van mening dat met een 
club met 862 leden er best meer 
vrijwilligers ons kunnen helpen om 
onze mooie vereniging nog beter 
te laten functioneren. We realise-
ren ons dat tijd bij iedereen kost-
baar is, echter vele handen maken 
licht werk! Bij andere voetbalver-
enigingen in onze provincie en bij 
andere sporten in onze gemeente 
is het zelfs verplicht om vrijwilli-
gerswerk te doen voor de betref-
fende vereniging. Om te voorko-
men dat wij als bestuur ook deze 
maatregelen moeten gaan nemen 
hebben wij een lijstje met vaca-
tures opgesteld om een indruk te 
geven van de diverse taken die uit-
gevoerd moeten worden. 

Vacatures
in willekeurige volgorde

• Horeca: kantinemedewerkers / 
medewerkers voor de keuken 
(13:00 t/m 20:00 uur). 

• Leiders jeugdelftallen.

• Leden voor de toernooicommis-
sie.

• Medewerkers voor onderhoud- 
en schoonmaakploeg op het 
Wesselopark, te denken valt aan 
onderhoud gebouwen / onder-
houden van de velden (sproeien 
in de zomer).

• Personen die het kassahokje 
bemannen bij thuiswedstrijden 
van het 1e elftal.

• Leden voor de loterij commis-
sie / verkopen van lootjes bij 
thuiswedstrijden 1e elftal.

• Leden evenementencommissie.
 
• Schrijvers voor clubblad ‘Op 

de Korrel’, Presentatiegids en 
Algemene PR vereniging.

Belangrijk bericht vanuit het bestuur
In de onlangs verschenen ‘Op de Korrel’ staat een artikel van onze voorzitter met als 
titel ‘Tijd’. Bij zijn aantreden als voorzitter heeft Jan-Kees aangegeven dat vv Kloetinge 
een vereniging van ons allemaal is. Naar onze mening leeft deze gedachte nog niet onder 
alle leden van onze mooie vereniging. Te vaak pakken wij als bestuur de gesignaleerde 
zaken zelf op, waardoor we als bestuur minder tijd hebben om te kunnen besturen in plaats 
van veel met uitvoerende taken bezig zijn. Bij gebrek aan vrijwilligers komt het werk helaas 
ook te vaak op dezelfde vrijwilligers neer die al meerdere taken binnen onze vereniging uitvoeren.

Het sproeien van de velden 

Het bemannen van de kassahokjes bij thuiswedstrijden

Medewerkers voor achter de bar of in de keuken

FO
TO
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EW
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• Ophalen oud papier.

• Wedstrijdspeaker bij thuiswed-
strijden van het eerste samen 
met de huidige speaker.

• Telefonische acquisitie leden 
Vriendenloterij in de vorm van 
één belavond per seizoen.

• Scheidsrechters.

  
 

 

 

GIDSGIDS
P R E S E N T A T I E

2015-2016

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Hoofdsponsoren

Toernooicommissie

Scheidsrechters

Wedstrijdspeaker bij het eerste elftal

Ophalen van oud papier

Schrijvers voor Korrel en Presentatiegids

Telefonische aquisitie Vriendenloterij

Zoals u ziet een hele lijst waar we u als vrijwilliger voor nodig hebben. 
Heeft u interesse voor één van deze vacatures laat het ons dan weten via 
een e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl. Indien u vragen heeft over een 
bestaande vacature of uw inzetbaarheid binnen onze vereniging kunt u 
deze vraag in eerste instantie ook aan dit e-mailadres richten. 

Wij hopen op uw steun en inzet het komende seizoen, om zo samen met 
elkaar de vereniging nog beter te laten functioneren en we er gezamen-
lijk voor zorgen dat we trots zijn op elkaar en onze club vv Kloetinge. 

Het bestuur. 

FO
TO

  H
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Belangrijke informatie over

Opzegging lidmaatschap en aanmelding nieuwe leden

Opzegging
Opzeggingen dienen te worden doorgeven voor 1 
juli van het nieuwe seizoen, liefst eerder omdat in 
juni de indelingen voor het nieuwe seizoen al ge-
maakt worden.

Schriftelijk:
Ledenadministratie VV Kloetinge 
Zomerweg 10, 
4481 CB Kloetinge 

of per e-mail:
ledenadministratie@vvkloetinge.nl 
Natuurlijk informeer je ook je huidige leider 
hierover en lever je kleding e.d. in.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap na 1 juli 
gelden de volgende regels.
• Opzeggingen 1 juli tot 31 augustus:
 alleen KNVB contributie betalen.
• Opzeggingen 1 september tot 31 december:
 1e termijn betalen.
• Opzeggingen na 1 januari:
 1e en 2e termijn betalen.
Uiteraard kan hiervan worden afgeweken, indien een 
speler langdurig geblesseerd is.

Aanmelding
Nieuwe pupillen en junioren moeten zich aanmelden 
via de link op de site: www.vvkloetinge.nl/vereni-
ging/online-inschrijf-mutatieformulier

Opgave senioren-leden kan via email op
wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
(Antoine van Goethem)
Een aanmeldingsformulier + machtiging moeten 
worden ingeleverd. Deze zijn via wedstrijdzaken of 
de leiders van de teams op te vragen.

De machtiging moet voorzien zijn van een originele 
handtekening en verzonden worden naar:

Ledenadministratie vv Kloetinge
Zomerweg 10
4481 CB  Kloetinge

Voor alle aanmeldingen geldt dat deze niet in be-
handeling worden genomen als er geen getekende 
machtiging is !!

Overschrijving
Heeft de speler overschrijving nodig? 
Dan worden de KNVB en de oude vereniging auto-
matisch op de hoogte gebracht. 
De procedure voor overschrijvingen is veranderd, dat 
gaat nu digitaal.
De papieren versie is niet meer van toepassing, spe-
lerspassen moeten ook niet meer worden ingeleverd.
Een uitzondering is er voor overschrijvingen naar het 
buitenland of naar het betaald voetbal.

Vertrekkende spelers
Je kunt je aanmelden bij een nieuwe club. 
Natuurlijk informeer je hierover ook je huidige leider.
Vertrekkende spelers dienen uiteraard hun contribu-
tie en boetes te hebben betaald en kleding e.d. in te 
leveren.
Leiders: neem even met mij contact op als dat niet 
gedaan is, dan wordt de overschrijving geblokkeerd.

Uiterlijk 15 juni moeten zowel KNVB als oude 
en nieuwe club digitaal akkoord gegeven heb-
ben! Zorg dus dat alles tijdig geregeld is.

Heb je nog vragen, laat het dan weten.

Groet,

Wim de Vos
Ledenadministratie vv Kloetinge
Zomerweg 10
4481 CB  Kloetinge
ledenadministratie@vvkloetinge.nl
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Periodiek komen wij met de 
redactie van ons clubblad bijeen. 
Als nog geen kandidaat gevon-
den is voor bovengenoemde 
rubriek wordt meestal gevraagd: 
“Wie weet een kandidaat die we 
dit keer hiervoor kunnen benade-
ren?” Het is niet zo gemakkelijk 
om iemand te vinden die hieraan 
wil meewerken. Iedere vrijwil-
liger is vrij of zij/hij zich al dan 
niet beschikbaar wil stellen.
Overwegend mag worden gezegd 
dat men het achteraf toch best 
leuk heeft gevonden. We probe-
ren één en ander op gemoedelijke wijze te doen en de kandidaat krijgt het stuk ter inzage voordat het ge-
plaatst wordt om eventueel corrigerend op te treden. Ook dit keer stond de vrijwilliger die benaderd werd 
niet te springen om zich beschikbaar te stellen. Eerst min of meer nee, maar na wat toelichting werd het ja. 
En achteraf mogen we constateren dat het best leuk was want niet alle details uit het leven van betrokkene 
zijn opgenomen.

TON DE JONG

Vrijwilliger 
van de
 maand
door Leen Kraak

Wie is hij?
Hij is niet iemand die al grote be-
kendheid in de vereniging heeft 
verworven. Het is immers nog 
maar voor het tweede jaar dat hij 
als niet Zeeuw van geboorte bij 
onze vereniging is betrokken. Het 
betreft Tonnie de Jong, een in de 
maand februari van het jaar 1959 
geboren Hagenees.
Iemand die nog volop met de no-
dige zorgen, waaraan hij beslist 
niet iedere dag denkt, in het leven 
staat. Hij kan helaas geen echte 
arbeid meer verrichten omdat zijn 
hart en reuma hem parten spe-
len. Het is echter wel goed dat hij 
nog regelmatig in beweging komt. 
Sporten waarbij niet al teveel 
krachtsinspanning nodig is, is dan 

voor hem nog een goed medicijn. 
Daarom is hij door Antoine van 
Goethem (wie anders?) gestrikt als 
scheidsrechter voor de jeugd. Een 
ervaren scheidsrechter want in zijn 
gloriejaren heeft hij de wedstrijd 
Kloetinge tegen Kozakken Boys 
geleid.

Welke diensten verricht hij nu 
voor onze vereniging?
We hebben veel jeugdteams dus 
zou je zeggen, de toekomst van 
onze vereniging is voorlopig ge-
waarborgd. Dit betekent wel dat 
op zaterdagmorgen veel scheids-
rechters voor de jeugdteams be-
schikbaar moeten zijn. Het is dan 
ook logisch dat Antoine de kans 
heeft aangegrepen om Tonnie 

hiervoor te strikken. Hij doet dit 
dan ook met alle plezier.
Het is ook noodzakelijk dat er ie-
mand bereid is om de gebouwen 
’s avonds af te sluiten. Helaas hoor 
je tegenwoordig regelmatig dat er 
in clubhuizen van sportverenigin-
gen wordt in gebroken, ja erger 
nog, soms worden gebouwen in 
brand gestoken. Weliswaar zijn in 
het algemeen verenigingen hier-
voor verzekerd maar het kost altijd 
geld en de vrijwilligers moeten dan 
maar zorgen dat het geheel weer 
wordt hersteld. Dit kost dus verze-
keringsgeld, extra inspanning van 
vrijwilligers en veel narigheid. Blijf 
met je handen van een ander zijn 
spullen af!
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Gelukkig is er een belangrijke vrij-
williger die de deuren opent en 
weer op slot doet en tevens een 
oogje in het zeil houdt.
Ja, dat is Tonnie, want bijna elke 
avond laat, de tijd noemen we hier 
niet, gaat hij naar het Wesselopark 
om de gebouwen af te sluiten en 
om te controleren of alles in orde 
is. Maar ja, als de deuren gesloten 
zijn kan theoretisch niemand meer 
naar binnen, althans wanneer je 
geen sleutel hebt. Daarom gaat 
Tonnie ’s middags om ca 3 uur ook 
naar het sportpark om de deuren 
open te doen.
Elke werkdag wordt er wel ge-
traind dus dan moet er toegang 
tot de kleedgebouwen zijn om te 
verkleden. Het is dus erg belang-
rijk dat je zo’n vrijwilliger hebt om 
zoiets te doen.

Woont Tonnie soms vlak bij het 
Wesselopark?
Dat is niet direct het geval. Hij 
woont op het eind van de J.Q.C. 
Lenshoeklaan in één van de seni-
orenwoningen. Niet zo heel ver 
van de sportvelden zou je zeggen. 
Als het winter is, koud en nat, dan 
valt het soms niet mee om vanuit 
een warme kamer op de fiets te 
stappen. Zeker niet als je naar een 
spannende voetbalwedstrijd op te-
levisie zit te kijken.
Over een auto beschikt Tonnie he-
laas niet vanwege de kosten.

Heeft Tonnie ook zelf gevoetbald?
Jawel, toen hij nog jong was. Het 
voetballen was helaas al spoe-
dig niet meer mogelijk omdat zijn 
knie op 21-jarige leeftijd niet meer 
meewerkte.
Behalve in den Haag heeft Tonnie 
ook een groot deel van zijn tijd in 
Zeeland doorgebracht. Overigens, 
hij verstaat wel het Zeeuwse dia-
lect maar zijn tong werkt niet mee 
om de Zeeuwse taal te spreken. Hij 
kwam op zijn 12e jaar in Zeeland 
in Wemeldinge wonen waar hij 

voetbalde in C1, B1 en A1. Zoals 
reeds vermeld heeft hij later vele 
jaren de scheidsrechtersfluit ge-
hanteerd en dat doet hij nu geluk-
kig nog bij de jeugdwedstrijden te 
Kloetinge.

Hoe brengt Tonnie verder zijn da-
gen door?
Hij is dus voor zichzelf huisman en 
heeft gezelligheid van een lieve 
niet sprekende kleine papegaai. 
Verder staat er in de woonkamer 
een kooi met een paar kanaries. 
Voorts houdt hij veel van de bil-
jartsport en is als zodanig lid van 
de club die in de vroegere Jan Lig-
thartschool (Goes-Oost) gehuis-
vest is. Er wordt ook deelgenomen 
aan een competitie, dus speelt hij 
op verschillende plaatsen; op Kloe-
tinge in Amicitia. Voorts in ’s-Heer 
Arendskerke en De Pit in Goes.
Ja en vergeet niet dat hij ook man-
telzorger is voor zijn 84-jarige 
moeder die in Randhof te Goes 
verblijft. Tonnie houdt van zijn 
moeder en besteedt hieraan zo-

veel mogelijk aandacht. Als er een 
karweitje te doen is in Randhof 
dan werkt hij daaraan graag mee.

Kleinkinderen?
Hoewel Tonnie thans alleenstaand 
is heeft hij wel een zoon van 32 jaar 
die in Oud-Voorburg ( den Haag) 
woont en twee meisjes heeft van 4 
en 6 jaar. Met trots laat Tonnie een 
foto zien van deze blonde meisjes. 
Hij ziet ze vanwege de afstand he-
laas niet zo vaak in werkelijkheid.
Heb je ook nog andere hobby’s 
dan voetbal?
“Niet zoveel”, zegt Tonnie. In de 
kamer staan op een kast heel veel 
olifantjes van verschillend formaat. 
Ja, die heeft hij ooit verzameld, nu 
staan er misschien nog zo’n 25 
maar hij had er destijds wel hon-
derd of meer.
Voorts is hij liefhebber van muziek 
en luistert graag naar zang met 
teksten die uit het leven gegrepen 
zijn. Hij denkt daarbij aan wijlen 
André Hazes die deze liederen met 
gevoel kon zingen.
Overdag als hij momenten heeft 
dat hij niet veel te doen heeft 
wordt ook de knop van de televi-
sie wel omgedraaid om te kijken of 
er een programma is dat hem wel 
wat lijkt.

‘zijn tong werkt 
niet mee om de 
Zeeuwse taal te 
spreken’
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Nog wat allerhande
Nadat er over en weer nog wat met 
elkaar gepraat is, drinken we een 
lekker kopje koffi e. Om nog een 
paar dingen te noemen. Tonnie 
heeft ca 10 jaar als kok gewerkt bij 
het Centraal Opvang Asielzoekers 
in het toenmalige ziekenhuis Berg-
zicht te Goes maar is reeds in 1998 
vanwege zijn gezondheid met dat 
beroep moeten stoppen. Koken 
leeft nog altijd in zijn gedachten en 
soms maakt hij voor anderen nog 
wel eens iets klaar. Hij gaat ook af 
en toe een rondje fi etsen om wat 
in beweging te blijven. Contacten 
met de buren in de seniorenfl at 
heeft hij nauwelijks. Hij is gelukkig 
met dit onderkomen maar woont 
als ‘jongere’ wel tussen de ‘oud-
jes’. Als we over de inhoud van 
het clubblad praten vindt Tonnie 
wel dat we moeten proberen dit te 
handhaven. De web-site ziet hij als 
een welkome aanvulling voor het 
meest recente nieuws.

Verjaardagen F-Pupillen en
Minipupillen

JUNI
10 Freek Meijaard
12 Senna van Dijk
15 Bas Remijn
19 Sven Hertgers
22 Amy van Eijkeren

JULI
4  Lisa Kraamer
7  Charissa Harthoorn
14  Vince Lambrechts
22 Casper van der Kuijl
25  Raoul Karreman
26  Sem Brouwer
27  Stan Schrier
31  Nick van Antwerpen

AUGUSTUS
3 Hans Trtovac
7 Kevin de Leeuw
 Pepijn Pijpelink
8 Ivar Geluk
11 Stefan de Weij
12 Tim van de Plasse
15 Milan de Haze 
18 Bjorn Robbert Peterse

Wedstrijdsecretariaat
Soms sta je versteld wat er kan veranderen als de nood aan de man 
is.
Toen het wedstrijdsecretariaat dringend behoefte had aan verster-
king wegens het niet aanwezig kunnen zijn van Antoine is er iets 
moois gegroeid. Onder de supervisie van Ad en Antoine en de coör-
dinatie van Peter van Sorgen is het secretariaat op alle zaterdagen en 
bij de doordeweekse wedstrijden goed bemand geweest.
Al meer heb ik geschreven dat je soms handen te kort komt voor de 
vele vragen en zaken die aan de orde zijn. Het is ontzettend knap dat 
dit op deze wijze van de grond is gekomen.
Een groot compliment voor de vele mensen die hier aan bijgedragen 
hebben. Voor volgend seizoen rekent de vereniging weer op jullie.

JvdW
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Afsluiting seizoen 2015-2016
met barbecue en gezellige avond op 4 juni a.s.

Voor wie?
Vrijwilligers, leden/supporters en BCK leden
(met partners), iedereen is van harte welkom.

Wanneer?
Zaterdag 4 juni vanaf 17.30 uur.
Barbecue  om 18.00 uur.

Kosten
Deelname aan de barbecue kost € 13,50 p.p., te 
betalen vóór aanvang van de bbq.
U kunt ook een vegetarisch pakket bestellen 
(vermelden bij opgave).
Het kinderpakket kost € 6,50.

Voor de vrijwilligers van het huidige sei-
zoen is deelname gratis. Zij ontvangen 
tevens twee gratis consumptiebonnen.

Aanmelden
In de kantine. Vul het formulier in en betaal 
contant. Het kan ook via de webshop of per mail 
aan afsluitingsdag@vvkloetinge.nl
Vermeld daarbij je naam en of je een vlees- of 
vegetarisch pakket wilt.

Wij hopen op een grote opkomst en een
gezellige sfeer.

Namens het bestuur
en de evenementencommissie

In verband met de organisatie dient iedereen zich 
persoonlijk aan te melden

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

Ik ben*
m lid
m vrijwilliger seizoen 2015/2016
m BCK lid
m supporter

Ik bestel

m vleespakket
m kinderschotel
m vegetarisch pakket

* betreffende keuze aankruisen

AANMELDINGSFORMULIER

Opgave dient te geschieden vóór 28 mei.
Na die datum is aanmelding echt niet meer mogelijk!!!

vrijwilliger seizoen 2015/2016

* betreffende keuze aankruisen

FOTO TONY NOYA

UITNODIGING
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Programma seizoensafsluiting

09:00 - 13:00 Noppel en naaldhakkentoernooi.
15:30 - 16:30 Elftal Joep - Oud Kloetinge 4
 andere wedstrijden nog niet bekend.
17.30 Afscheid spelers door voorzitter.
17.45 Bekendmaking uitslag loterij.
18.00 Barbecue.
????? Sluiting.

Het Bestuur en de Evenementencommissie van vv Kloetinge
wensen jullie een gezellige en prettige dag toe.

AANMELDEN
kan via de webshop (ww.vvkloetinge.luondo.nl/)
of door een mail te sturen naar afsluitingsdag@vvkloetinge.nl 
Vermeld dan je naam en of je een vlees- of vegetarisch pakket wilt.

zaterdag 4 juni

FOTO’S TONY NOYA
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Erik de Groene (7x) Wilco de Valk (6x)Ronald Zuidwegt (5x)

John Schot (3x) Johan de Goederen (3x)Istvan Bax (3x)

John Bentschap Knook
(4x)

John Kole (6x) Jeffrey v.d. Velde (4x)
Bjorn Quartel (3x)

Diederik Hiensch (3x)

Jaap Pijnenburg

Zeven mensen kregen de unieke 
gelegenheid om hun beste elf door 
te geven aan de redactie. Sommige 
spelers werden in meerdere elftal-
len genoemd en anderen maar één 
keer. In totaal werden er 32 ver-
schillende spelers voorgedragen.
Eén speler stond in elk elftal, na-
melijk centrumspits Eric de Groe-
ne. Wilco de Valk en John Kole 

(tegenwoordig steward op het 
Wesselopark) kwamen beiden één 
stem te kort om De Groene te ver-
gezellen bovenaan de ladder.
Van het huidige eerste elftal wer-
den Björn Quartel en Aart Veldhof 
(beiden vertrekken na dit seizoen) 
door meerdere mensen genoemd 
in hun team. Veldhof haalde het 
met zijn twee stemmen net niet 

om in de onderstaande ranglijst 
genoemd te worden.
Ook Arno Melaard, Jan-Kees de 
Bruine, Marcel Lourens, Jos van 
Bremen en Emiel Dorst kwamen 
een stem te kort.
Istvan Bakx haalde het overzicht 
wél. Hij is momenteel prof bij FC 
Oss in de Nederlandse Eerste Di-
visie

De laatste Op de Korrel van dit voetbaljaar kijkt terug op de verschillende All Stars teams van Kloetinge. 
Vijf clubmensen hadden dit seizoen de eer om zijn of haar Kloetinge elftal aller tijden wereldkundig te 
maken. Omdat de rubriek halverwege het vorige voetbaljaar werd geïntroduceerd, zijn ook de elftallen van 
dat seizoen (twee in totaal) meegenomen in het overzicht dat het All Stars team van het seizoen 2015-2016 
moet voorstellen. 

door Len Wolters SEIZOEN 2015-2016

*Omdat Diederik 
Hiensch en Björn 
Quartel beiden 
op drie stemmen 
uitkwamen, delen 
zij de rechtsback-

positie.
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De sponsorclub BCK ondersteunt de hele vereniging, dus niet alleen 
de eerste selectie, maar ook de jeugdafdeling. In elk nummer van het 
clubblad stellen we een sponsor aan u voor. Voor het laatste nummer 
van deze jaargang fietste ik op en warme zonnige middag naar ’s-Heer 
Hendrikskinderen, of eigenlijk naar Wissekerke waar ik een gesprek 
had met Herman Brouwer, mede-eigenaar van Meubelstoffeerderij 
Brouwer, gevestigd aan de Nieuwe Rijksweg 8.

Meubel- en Rijtuigstoffeerderij Brouwer

Sponsor van de maand

door Adri de Bruine

De medewerkers met tweede van rechts Herman Brouwer

Renovatie
Stel, u heeft een bank, die bijzon-
der lekker zit. Of een antieke stoel, 
een erfstuk, dat veel emotionele 
waarde heeft. U wilt het meubel 
eigenlijk niet kwijt, maar de bekle-
ding heeft zijn beste tijd gehad.
Uiteraard kunt u het toch weg 
doen, u kunt het naar de stort 
brengen of naar de rommelmarkt 
maar alleen de bekleding is versle-
ten en de rest is nog prima.
Dan is er nog een andere mogelijk-
heid; u kunt de stoel of de bank 

opnieuw laten bekleden. En daar-
voor kunt u terecht bij Meubel-
stoffeerderij Brouwer.
Herman: “Het gaat dan om kwa-
liteitsmeubelen, niet direct om 
een goedkoop bankstel van een 
meubeldiscounter, die kunnen we 
uiteraard ook opnieuw bekleden 
maar het is de vraag of dat gezien 
de kwaliteit rendabel is. 
Een bank of een stoel ziet er na-
dat hij opnieuw bekleed is weer 
uit als nieuw en kan weer jaren 
mee. Het kan zeker de moeite 

lonen om even een vrijblijvende 
offerte bij ons aan te vragen. We 
gaan meestal even bij de poten-
tiële klant langs om het object te 
bekijken en soms komen de men-
sen zelf met de meubels naar ons 
toe waarna we een offerte kunnen 
opmaken. We proberen altijd de 
hoogst haalbare kwaliteit te beha-
len in het werk dat we doen.”

Familiebedrijf
Stoffeerderij Brouwer is een echt 
familiebedrijf met drie eigenaren: 
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vader en moeder Brouwer en Her-
man. De dagelijkse leiding is in 
handen van vader Cor en zoon 
Herman.
In 1953 begon Cor als leerling 
meubelstoffeerder bij de firma Ja-
cobs in Goes, later werkte hij bij 
Sinke de Graag. Zo leerde hij het 
ambacht in de praktijk.
In 1987 begon hij als zelfstandig 
ondernemer de meubel- en rijtuig-
stoffeerderij C.J. Brouwer in een 
garage aan huis. Al snel was deze 
ruimte te klein en werd er tussen 
de Oude en de Nieuwe Rijksweg 
een nieuw pand gebouwd in de 
vorm van een antiek koetshuis. 
In 1996 werd het pand nog eens 
drastisch uitgebreid.

Intussen was Herman begonnen 
aan zijn opleiding in het leerling-
stelsel aan de toenmalige Streek-
school te Middelburg, hij ging 1 
dag in de week naar school voor 
de theoretische opleiding; de ove-
rige 4 dagen waren voor de prak-
tijkopleiding in een leerbedrijf. 
Omdat er in de buurt praktisch 
geen meubelstoffeerderijen wa-
ren, mocht hij bij hoge uitzonde-
ring de praktijklessen volgen in het 
bedrijf van zijn ouders.
Herman: “We zijn nog steeds een 
leerbedrijf van het Hout- en Meu-

bileringscollege, maar de laatste 
jaren zijn er nauwelijks nog leerlin-
gen geweest. Blijkbaar neemt de 
belangstelling voor dit beroep af, 
de school krijgt nauwelijks nog een 
klas vol. Alles hier is handwerk; 
blijkbaar werken veel jongeren lie-
ver met de computer dan met hun 
handen.
We werken hier in totaal met 8 
mensen, mijn vader en ik inbegre-
pen. Daarmee zijn we één van de 
grotere meubelstoffeerders in het 
land, heel veel bedrijven hebben 
geen personeel meer.”

Auto’s
Het opnieuw bekleden van meu-
bels is niet het enige dat door dit 
bedrijf gedaan wordt. Zo worden 
regelmatig stoelen van auto’s op-
nieuw bekleed. Het gaat dan niet 
alleen om oldtimers. Herman: 
“Soms is de bekleding van een au-
tostoel of de achterbank bescha-

digd, een nieuwe hoes is dan vaak 
duurder dan het herstellen van de 
schade. Wij kunnen de stoffen van 
de meeste merken zo bestellen en 
zorgen ervoor dat het interieur van 
de auto er weer als nieuw uitziet. 
Bij oldtimers gaat het vaak om slij-
tage van de bekleding vanwege 
ouderdom.
Ook banken van caravans, cam-
pers en boten worden door ons 
gestoffeerd. Dat doen we meestal 
hier, maar wanneer we bijvoor-
beeld een opdracht hebben op een 
superjacht dat wordt gebouwd bij 
Amels gaan we uiteraard daar-
heen. Onlangs hadden we daar 
een opdracht waarbij we 240 me-

ter kunstleder moesten verwerken, 
dat zijn leuke opdrachten!
Ook bekleden we zadels van mo-
toren, etalagekasten, winkel- en 
kantoorinterieurs, medisch meubi-
lair enz.
Ons werkgebied beslaat een groot 
deel van Zuid-Nederland, van 
Amsterdam via Het Gooi, Zuid-
Holland, Brabant, Zeeland en een 
stuk van België. We adverteren 
regelmatig in allerlei bladen, zoals 
‘Monumentaal’ en ‘Herenhuis’ die 
een landelijke verspreiding heb-
ben, maar uiteraard is ook bij ons 
de mond-tot-mond reclame heel 
erg belangrijk!

We halen de te repareren of te 
bekleden meubelen meestal zelf 
op bij de klanten, maar af en toe 
komen ze er zelf mee aanzetten 
om dan meteen de bekleding er bij 
uit te zoeken. Soms schakelen we 

Kasteelbank bekleed voor een klant in Amsterdam

Kussens bekleed van een Sunseeker jacht

Nieuw lederen interieur servicebus
BCK lid Nilsson
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mede BCK lid Willem Geytenbeek 
in die het dan als retourvracht voor 
ons in een verhuiswagen mee naar 
Goes neemt.
Tegenwoordig verrichten we ook 
het onderhoud aan lederen bekle-
ding o.a. bij de HZ te Vlissingen en 
restaurant AMUZ te Goes en ook 
steeds meer bij de mensen thuis, 
voornamelijk senioren, omdat het 
voor he n steeds zwaarder en las-
tiger wordt. Eén van onze mede-
werkers heeft daar een speciale 
cursus voor gevolgd om leder op 
kleur bij te kunnen spuiten en klei-
ne reparaties te verrichten.”

Stof en leer
Stoffeerderij Brouwer is dealer van 
een groot aantal bekende merken 
van bekledingsstoffen en leer. Her-
man: “We halen die eigenlijk uit 
heel Europa en Amerika. Daardoor 
kunnen klanten kiezen uit een 
groot aantal stoffen.
Als ze een antieke stoel willen la-
ten bekleden met het zelfde ma-
teriaal dat er oorspronkelijk op zat, 
dan is dat meestal mogelijk, maar 
ze kunnen ook kiezen voor heel 
iets nieuws. We hebben hier ruim 
700 stalenboeken, dus er is keuze 
in overvloed. Wij geven een advies 
wat volgens ons een goede keus 
zou zijn, maar de klant bepaalt uit-

eindelijk zelf wat er op moet om-
dat zij er op moeten zitten of naar 
kijken. Ze kunnen dan tevens aan-
geven of er iets van vullingen e.d. 
vervangen moet worden.”

Klanten
Het bedrijf heeft zowel particuliere 
als zakelijke klanten, zoals de ge-
meenten Goes, Middelburg, Bor-
sele en Schouwen Duiveland, Wa-
terschap Scheldestromen, Emergis, 
Fitland, het Nationaal Spoorweg-
museum in Utrecht, het Nationaal 
Openluchtmuseum in Arnhem, 
Admiraal De Ruyterziekenhuis, 

Jachtwerf Amels in Vlissingen, 
praktisch alle bedrijven van de 
autoboulevard in Goes, praktisch 
alle luxe meubelzaken uit de om-
geving zoals Bas & Mar de Jager, 
BinnenUIt en Interieur Paauwe en 
zo kunnen we nog wel even door-
gaan.
Daarbij zijn ook heel wat bedrijven 
die lid zijn van de BCK, zoals Leo 
Interieurbouw, DEBA bedrijfswa-
gens, Elie Beveiliging en Bouman 
Kantoortotaal.
Herman: “We hebben altijd al veel 
met het dorp Kloetinge gehad, we 
hebben er veel klanten en tijdens 
de Open Tuindagen op 4 en 5 juni 
verzorgen we weer een exposi-

tie in het koetshuis van de fami-
lie Lenshoek aan het Marktveld. 
Ook hebben we goede contacten 
met de ambachtsvrouw Mevr. van 
Dijk-‘t Velde.

We zijn nu ongeveer drie jaar lid 
van de BCK en ik moet zeggen: de 
Businessclub is ideaal om nieuwe 
contacten te leggen en te onder-
houden. Op de Contacta staan we 
altijd op het BCK plein, dat is een 
echte succesformule. Ik ben  prak-
tisch bij alle thuiswedstrijden van 
het 1e en soms ga ik mee naar de 
uitwedstrijden…..altijd gezellig!
Ook ga ik als de mogelijkheid er is 
naar de bedrijfsbezoeken, de pre-
sentatieavond en de bijeenkomst 
ter afsluiting van het seizoen. Het 
is normaal altijd een erg onge-
dwongen en gezellige sfeer tussen 
de sponsoren, bestuur en spelers 
en dat is niet bij elke vereniging.”

Tip
Herman heeft nog een heel goede 
tip. “Op 10 september a.s. tijdens 
de Open Monumentendag is er 
hier ook van alles te doen, soms 
komen de mensen al begin van het 
jaar vragen of we het weer orga-
niseren. We verzorgen hier op het 
terrein een heel afwisselend pro-
gramma met daarbij o.a. demon-
straties van allerlei ambachten/be-
roepen die in de restauratiewerken 
voorkomen.
Hier doen ook een paar BCK leden 
aan mee zoals Westrate Parket en 
Zuidweg Zwartepoorte, maar er 
zijn ook een hoedenmaakster, een 
zilversmid en een groot aantal an-
dere creatieve mensen zodat het 
voor de dames en kinderen ook 
leuk en gezellig is.
Het wordt dit jaar extra groots op-
gezet want het buurtschap Wis-
sekerke, waar we eigenlijk geves-
tigd zijn, bestaat dit jaar 800 jaar. 
Voor de ruim 60 inwoners van dit 
buurtschap is dit aanleiding voor 
een groot ‘feest’. Er komt een 

Receptiemeubilair bekleed voor Bison International
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Enkele zakelijke gegevens

Meubel- en Rijtuigstoffeerderij 
C.J. Brouwer
Nieuwe Rijksweg 8
4472 AB ’s-Heer Hendrikskinderen

Tel.0113 – 21 36 42
www.stoffeerderijbrouwer.nl
info@stoffeerderijbrouwer.nl 

www.facebook.com/Brouwer-Meu-
belstoffering-176087785805815

grote tent te staan, waarin o.a. 
Brassband Excelsior uit ’s Heer 
Arendskerke een concert geeft en 
’s middags verzorgt burgemeester 
René Verhulst een lezing over de 
geschiedenis van Wissekerke.
 
We hebben een oldtimerbus die 
vanaf het Historisch Museum de 
Bevelanden aan de Singelstraat te 
Goes een gratis pendeldienst ver-
zorgt hier naar toe en we zorgen er 

ook voor dat de mensen weer vei-
lig in Goes komen. Ook wordt er 
gezorgd voor de inwendige mens 
met o.a. pannenkoeken en poffer-
tjes en evenals de pendeldienst zijn 
die gratis.
Het hele programma komt ook 
nog een week of twee van te vo-
ren in de Bevelander en op inter-
net te staan.
Het belooft hier tussen de Oude 
en de Nieuwe Rijksweg te ’s-Heer 
Hendrikskinderen weer heel gezel-
lig te worden, meestal hebben we 
dan rond de 800 bezoekers over de 
hele dag en hebben we voldoende 
parkeerruimte. We hebben een 
aantal verkeersregelaars lopen die 
u een mooi parkeerplaatsje aan 
kunnen wijzen.“
Noteert u de datum alvast in uw 
agenda!

C.J. Brouwer
MEUBEL EN RIJTUIG
STOFFEERDERIJ

C.J. Brouwervofvof

De oldtimer bus verzorgt een pendeldienst
tijdens de Open Monumentendag

Zonder respect geen voetbal
Al vele malen heb ik hier over geschreven. De laatste tijd lijkt het er op dat het ge-
weld weer toeneemt. Oorzaak is wellicht ook dat in de media alles meer uitgelicht 
wordt.
Wat bij mij dan verbazing opwekt is, dat op een vraag van een verslaggever hoe 
de stand nu is vergeleken met vorig seizoen er geen antwoord komt van de KNVB. 
“Dit doen we in het jaarverslag in november.”
Je mag toch hopen dat alles geregistreerd wordt en direct is af te lezen.
Jammer dat er geen barometer is met de maandelijkse stand van zaken.
Een mooie taak voor de KNVB om dit op te pakken.

JvdW
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Aanvang competitie veldvoetbal Zuid I, seizoen 2016/2017

Jeugdvoetbal
- Categorie A zaterdag 3 september 2016 A1 – B1 – C1 – D1
- Categorie B zaterdag 17 september 2016 overige teams

Seniorenvoetbal
- Categorie A zaterdag 3 september 2016
- Categorie B zaterdag 17 september 2016

Aanvang diverse bekercompetities, seizoen 2016/2017
Deelname aan de diverse bekercompetities geschiedt op vrijwillige basis. Alle bekercompetities van de seni-
orenelftallen (vrouwen en mannen) en van de jeugd (meisjes en jongens) vangen aan in de poulevorm met 
maximaal 4 elftallen per poule. 

KNVB-beker
- Speeldag 1 weekeinde van 20/21 augustus 2016
- Speeldag 2 dinsdag 23 augustus 2016, 20.00 uur. Indien geen verlichting aanwezig, dan dit tijdig
  melden aan de KNVB. Dan gaat de aanvangstijd terug naar 18.45 uur.
- Speeldag 3 weekeinde van 27/28 augustus 2016

Bekercompetitie voor reserve-elftallen A-categorie
- Speeldag 1 weekeinde van 20/21 augustus 2016
- Speeldag 2 donderdag 25 augustus 2016, 18.45 uur
- Speeldag 3 weekeinde van 27/28 augustus 2016

Bekercompetitie voor reserve-elftallen B-categorie
- Speeldag 1 weekeinde van 27/28 augustus 2016
- Speeldag 2 weekeinde van 3/4 september 2016
- Speeldag 3 weekeinde van 10/11 september 2016

A/B/C/D-jeugdbeker voor de A-categorie
- Speeldag 1 zaterdag 27 augustus 2016
- Speeldag 2 zaterdag 22 oktober 2016
- Speeldag 3 zaterdag 19 november 2016

A/B/C/D/E/F + meisjes-jeugdbeker voor de B-categorie
- Speeldag 1 zaterdag 3 september 2016
- Speeldag 2 zaterdag 10 september 2016
- Speeldag 3 zaterdag 29 oktober 2016

Als een datum niet goed uitkomt dan is het in de B-categorie mogelijk om in onderling overleg met de tegen-
stander de bekerwedstrijd uit augustus/september te spelen op een doordeweekse avond maar wel vóór 16 
september.

JvdW
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Al geruime tijd wordt ik met de neus op de feiten gedrukt, want dage-
lijks word ik geconfronteerd met vv Kloetinge. Op zich geen bezwaar, 
want over deze vereniging niets dan goeds, mede omdat deze club 
nogal eens het onderwerp van gesprek is. Dat kan over de resultaten 
van het eerste zijn, de A’tjes of het damesvoetbal, maar ook over ‘Op 
de Korrel’, het clubblad waarvoor ene Henk Schalkoort (u kent hem 
wel) zich nogal druk maakt.

Maar nu staat er meerdere weken 
een reclamezuil in de vorm van 
een fi ets voor de voordeur en die 
gaat ook over Kloetinge.
Op zich een geweldige manier om 
vv Kloetinge onder ogen te bren-
gen en zeker ook op een goede 
plaats neergezet. Want rondom 
deze reclamefi ets staan de hele 
dag meerdere fi etsen van klanten 

die de buurtwinkels bezoeken. 
Een echte aanwinst voor fi etsend 
Nederland dus zeker voor Goes 
en omgeving. Maar op den lan-
ge duur ga je toch denken, is dit 
nu echt een reclamezuil of is er 
iemand zoekende naar zijn ver-
dwenen fi ets. Die persoon heeft, 
volgens opdruk op de fi ets, iets te 
maken met Kloetinge 7.

Let wel, van mij behoeft die fi ets 
niet te verdwijnen, want het is een 
ludieke reclame voor de vv Kloe-
tinge en ook nog goedkoop ook. 
Door er over te schrijven komen 
wellicht nog meer mensen deze 
kant op. Misschien dat zij nog 
even één van de zaken binnenlo-
pen en ontdekken dat het gewel-
dige winkels zijn en derhalve nog 
eens terugkomen.

Dit geschreven stukje copy heeft 
dus vele voordelen en alleen maar 
blije mensen tot gevolg. Tenmin-
ste, als het geplaatst wordt in de 
volgende ‘Op de Korrel’.

Een supporter.

vv Kloetinge timmert aan de weg

De fi ets van Kloetinge 7 op het Molenplein in Goes

Periodekampioenschappen
Voor het merendeel van de supporters blijft het allemaal een puzzel. Zelfs als je de gang van zaken kent, moet 
je toch steeds weer nadenken of je de juiste weg volgt en we hoeven ons niet te schamen, want ook op het dis-
trictskantoor (tegenwoordig steunpunt) gaat het wel eens mis. Dus volop reden om alert te zijn.
Soms doen zich ook zaken voor, waarvan iedereen denkt: “Hoe kan dit nu?” In de laatste competitieronde moet 
Goes gelijk spelen, terwijl je denkt dat winst toch nog beter is. In dit geval niet dus, want Goes speelt tegen een 
tegenstander die kan voorkomen dat een team dat in de middenmoot staat de periode pakt. Zou Goes winnen 
dan is het effect weg. Bij de periodekampioenen die voor promotie spelen naar de klasse van Kloetinge 2, doen 
SteDoCo (9e! in de eindstand) en Hardinxveld (10e!) mee. Vooral als een team teruggetrokken wordt uit de 
competitie, is het een heel gedoe om de juiste volgorde te bepalen. Het zal ook volgend seizoen weer gebeuren, 
mede om deze situaties is het Handboek Competitiezaken zo uitgebreid.

JvdW

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j



20  |   OP DE KORREL - mei 2016

Verstuikte enkel
Wat is een verstuikte enkel? 

Uw enkel wordt verstevigd door een gewrichtskapsel, pezen en meerdere 
enkelbanden. Deze lopen langs de binnen- en buitenkant van het ge-
wricht. Als u uw voet te ver naar de binnen- of buitenkant beweegt, kunt 
u uw enkel verstuiken (verzwikken).
Bij een verstuiking gaat het meestal om de banden aan de buitenkant van 
de enkel. Wat er gebeurt, is dat de enkelbanden uitrekken waarbij kleine 
scheurtjes ontstaan. Zelfs de hele enkelband kan scheuren. Soms voelt u daadwerkelijk dat er iets knapt of 
scheurt op het moment dat u de enkel verstuikt. Er kunnen makkelijk bloedvaatjes stuk gaan waardoor de 
enkel dik en blauw wordt.

Wat zijn de risicofactoren?
De kans op een verstuikte enkel 
neemt toe als u:
- een verminderd gevoel voor 

evenwicht heeft; 
- wandelt, loopt of sport op on-

gelijke grond (of als u een kuil, 
trapje of een stoeprand niet ge-
zien heeft); 

- sporten beoefent waarbij men-
sen tegen elkaar botsen zoals 
volleybal of (zaal)voetbal;

- al eerder een verstuikte enkel 
heeft gehad.

Wat zijn de klachten en sympto-
men van een verstuikte enkel?
Lopen en staan met een verstuikte 
enkel is moeilijk en pijnlijk. Door 
een bloeduitstorting kan de enkel 
blauw worden en dik aanvoelen.

Wat kunt u zelf doen?
Als u een enkel verstuikt, begin 
dan zo snel mogelijk met koelen, 
liefst nog met de schoen aan om 
de zwelling tegen te gaan. Koel 
bij voorkeur gedurende 15 tot 20 
minuten met koud stromend wa-
ter of met ijs. Let wel op met ijs: 
breng dit nooit direct op de huid 
aan maar bijvoorbeeld in een was-
handje of gewikkeld in een thee-
doek om te voorkomen dat de 
huid bevriest.
Herhaal het koelen 4 tot 5 keer 
per dag. Als u na het koelen nog 
steeds veel pijn hebt of nog niet 
kunt steunen op de enkel, raden 
wij u aan om langs te gaan bij uw 
huisarts, de fysiotherapeut of de 
afdeling Spoedeisende Hulp.

Naast het koelen van de enkel 
kunt u ook het volgende doen: 
• leg de enkel hoog om de zwel-

ling te verminderen
• laat de enkel rusten tot de ergste 

zwelling weg is
• draai rondjes met uw tenen of 

voet: dit stimuleert de doorbloe-
ding, dringt de zwelling terug 
en voorkomt dat de enkel stijf 
wordt

Waarbij kan de fysiotherapeut u 
helpen?
De fysiotherapeut kan u voorzien 
van advies en ook de enkel inta-
pen ter ondersteuning. De fysio-
therapeut zal u ook oefeningen 
meegeven om het herstel te be-
vorderen en om de enkel weer sta-
biel te krijgen. 

U kunt natuurlijk altijd even bin-
nenlopen op de dinsdagavond 
tussen 19.30 en 20.15 uur voor 
een korte screening bij één van 
onze specialisten tijdens het sport-
spreekuur bij vv Kloetinge in de 
Franc Kruitbosch kleedkamer. 

Natuurlijk kunt u ook altijd bij ons 
langs komen in een van onze prak-
tijken. Het telefoonnummer van 
de Clavers is 0113-215802 of kijk 
op onze website www.clavers.nl

Met sportieve groet,
Team de Clavers

Enkele oefeningen die u thuis zelf kunt doen na het verzwikken van uw enkel?

F Y S I O T H E R A P I E

DE CLAVERS
Voor al uw (voetbal)blessures... tel 0113-215802
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De wedstrijd van het jaar
Zeven mei tweeduizendzestien, misschien over enkele jaren wel een historische dag in de kelderklasse. 
Tevens de dag dat ik de grootste fout van mijn leven maakte. Veel mensen kijken terug op hun leven en 
denken aan een liefde die ze hebben laten lopen, een investering die ze nooit hadden moeten maken of 
misschien wel een moord die ze nooit hadden moeten plegen. Ik niet. Ik weet namelijk nu al dat wanneer ik 
op mijn sterfbed lig ik nog maar van één ding écht spijt zal hebben, namelijk het missen van het kampioen-
schap van Kloetinge 7. 

Voor sommigen in de buitenwacht 
klinkt dit sprookje misschien als de 
grootste fi ctie die er is. Zo zal lei-
der Pieter van Yerseke 4 vol onge-
loof naar de eindranglijst kijken na 

het 1-1 gelijkspel op Sportcomplex 
Cleijn Moercken, laten we hopen 
dat hij er geen verslag over typt. 
Dennis van Burg zal nogmaals 
denken aan zijn gemiste kansen op 
De Zuudoek waardoor niet Apollo 
maar de groen-witten met een ge-
stolen overwinning het nachtleven 
opzochten. En zullen de mannen 
aan de andere kant van het kanaal 
misschien wel huilend hun bed op-
zoeken na hun eerste verlies ooit 
tegen het zevende.

Wat deze ommekeer veroorzaakt 
levert geen echt speurwerk op. 
Tuurlijk was een aanwinst als Cees 
Krijger belangrijk, het barkluun-
werk van Melvin Westdorp for-
midabel en de progressie van 

boegbeeld Jogchem Dieleman 
verbazingwekkend. Ook het leven 
als topsporters strandde al vroeg 
in het seizoen aangezien Sportpub 
Goes, Café Mid City en El Toro 
nog steeds goede omzetten ble-
ven draaien door ons. Het beoog-
de combinatievoetbal bleef uit dit 
seizoen, zelfs hooghouden is soms 
al moeilijk laat staan de bal aanne-
men en fatsoenlijk doortikken. 

Nee, de echte ommekeer dit sei-
zoen was dan toch echt het aan-
trekken van een keeper, die ook 
daadwerkelijk kan keepen. Niks 
ten opzichte van Paul Jeremiasse, 
die waarschijnlijk over 50 jaar nog 
tegen zijn kleinkinderen vertelt 
over zijn kapriolen onder de lat 

Kampioen 2015-2016

Kloetinge 7 was in Kapelle ongenaakbaar, 
0-9 winst bij directe concurrent Kapelle 5

el toro®
anno 1970

ROB JACOBS
M A N N E N M O D E
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De fi rma Zandee uit Kloetinge zorgde die middag voor gepast vervoer

tegen SVD thuis. De messias van 
Kloetinge 7 kwam in de persoon 
van Stefan van Beveren. Met 22 
wedstrijden gespeeld en maar 
22 (!) tegendoelpunten en waar-
schijnlijk de meeste cleansheets 
van de competitie speelde deze 
rots in de branding een prominen-
te rol in het kampioenschap. 

Het missen van een kampioen-
schap, door een vakantie op een 
oord waar het 361 dagen mooi 
weer is en precies die vijf dagen 
pure bagger uit de hemel doet 
vallen, geeft een dubbel gevoel. 
Had ik Stefan van Beveren nou 
wel moeten vragen om bij ons te 
komen keepen? Want Kloetinge 

7 zou Kloetinge 7 niet zijn als ze 
het één van de oprichters van het 
team niet fl ink inpeperen wat hij 
gemist had die dag. De 9-0 oor-
wassing in de kampioenswedstrijd, 
de aankomst op het Wesselopark, 
de tocht met de platte kar door de 
stad en de verhalen die enkel al-
leen nog maar op foto of video zijn 
vastgelegd omdat het geheugen 
het weer eens verloren had van de 
drank. 

Nee, later op mijn sterfbed zal ik 
spijt hebben dat ik die ene unie-

ke dag gemist heb, een dag die 
waarschijnlijk nooit meer zal voor-
komen, maar het aantrekken van 
Stefan van Beveren zal nooit een 
slecht gevoel kunnen geven. Enkel 
al het beeld dat hij plaats moest 
nemen op de onheilspellende stoel 
op trainingskamp tovert weer een 
glimlach op mijn gezicht. 

En ach, kampioen word je niet op 
één dag maar éénentwintig speel-
dagen in de vijfde klasse reserve. 

Chapeau Kloetinge 7! Laat de zo-
mer net zo goed smaken als die 
ene 7 mei! 

Lennart Zweemer 

De schaal is binnen

Oprechte vreugde

Rechts Stefan van Beveren, die het verschil maakte en ook steeds meer bekendheid geniet
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Gegoochel met punten
Bij Voetbal Rotterdam (een 
mooie website) vindt wekelijks 
een terugblik plaats op de top-
, hoofd- en 1e klasse van het 
zaterdagvoetbal. Soms kijk ik 
weleens naar deze uitzending. 
Laatst werd er teruggeblikt; Ko-
zakken Boys (3) en Argon (1) 
hadden punten teruggekregen, 
die de clubs als straf opgelegd 
hadden gekregen, waarop de 
presentator meldde dat hij hier 
‘schijtziek’ van werd. Punten 
eraf, punten erbij, bijna niet te 
volgen, vooral in een beslissende 
fase van de competitie. Natuur-
lijk moet er ingegrepen worden 
als er zaken mis zijn/gaan. Na-
tuurlijk is er beroep mogelijk, 
maar mijn oproep is om dit soort 
zaken sneller af te handelen. 
Het zou de KNVB sieren dat hier 
meer werk van wordt gemaakt.

Het bovenstaande geldt ook 
voor VC Vlissingen en het com-
petitieverloop. Stel dat VC Vlis-
singen naar de burgerrechter 
stapt en die de club in het ge-
lijk stelt. Trouwens ook nog be-
nieuwd naar de afl oop van Delta 
Sport – Quick Boys met een fi kse 
vechtpartij tussen supporters 
van Quick Boys en Feijenoord.

JvdW
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De dames van WSC
Er is dit keer goed nieuws te melden van de dames van WSC. Uit-
gerekend in de wedstrijd tegen kampioen Dussense Boys hebben de 
dames het eerste doelpunt gescoord. Het aantal tegendoelpunten 
was iets groter, namelijk 232 in 20 wedstrijden.
De dames zijn dus op de goede weg. Hopelijk weten zij volgend sei-
zoen het net van de tegenstander nog meer te laten bollen.

jvdW
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Nieuwe aanduidingen in jeugdcompetities
Met ingang van volgend seizoen spreken we niet meer over bijvoor-
beeld B1 en D4. De KNVB brengt een aantal wijzigingen aan in het 
jeugdvoetbal. Zo wordt B1 straks het 017-1 elftal en D4 013-4. Hierbij 
wordt aangesloten bij hetgeen in omliggende landen al gebeurt. Op 
zich niets bijzonders, alleen is het in het begin even wennen. Verder 
wordt er met J (jeugd) en M (meisjes) gewerkt.
Mij valt dan altijd weer op dat in de ‘goed-
nieuwsshow’ van de KNVB argumenten wor-
den opgevoerd als “verbetering van kwaliteit 
en aantrekkelijkheid van het voetbal, span-
nende competities en het ontzorgen van de 
wedstrijdsecretaris”. Volgens mij is het zoiets 
als “oude wijn in nieuwe zakken”. Nog even 
en de steunpunten zijn verdwenen en kan de 
‘ivoren toren’ alles regelen.

JvdW

KNVB
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TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo
EERSTE SELECTIE
Trainer
Arie van der Zouwen 0622 477 674
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
André Krijger
Fysiotherapeut
De Clavers, Cees van Iwaarden 215802
Verzorgers
Jan Kloet  0624 369 999
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge  0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537
Ron Verburg

SENIOREN
Coördinator senioren:
Lauran de Hond  0644 804 577 
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
ass. T Serge Quinten 0625 020 521
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
  L Lauran de Hond 0644 804 577
 L Laurens Oele 0651 072 777
5e L Lars Sonke 0648 206 496
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
 L Laurens Jobse 0642 125 553
 PR Lennart Zweemer 0646 013 584

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Geuch Zijlma 230 102
E-pupillen Wybrand Boonstra 0612 275 775
F-en Mini-pup. Guido v.d. Velde 0628 264 301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 0646 158 491  
 L Ad Joosse 0652 542 429
A2 T Erik Willemse 0612 892 545
 T Dirk Bakx 0621 283 149
A3 T Ivo van Loo 0652 317 818
 T Edwin Ganzeman 0640 240 373
B1 T Jordi Heikens 0629 200 585 
 T Roy Weesepoel
B2  T Serge Ouinten 0625 020 521
 T Marco van Dijk 603 996
 T Kees Koopman 0613 733 401
 L Loek Schipper 0628 904 252
B3 T Kees Zwamborn 220 560
 T Jacco Louwerse 0651 745 415 
 L Els Zwamborn 220 560
B4 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
 L Danny Hijdra 0641 872 873
 L Jeroen Vernooijs 0648 270 655
B5 T Ronald Smits 216 506
 T André Smit 250 693
 T Peter Vogel 211 401
B6 T Gerhard Lowiesse 251 771
 T Gerben Pronk 0624 911 879
 T Michel Bredouw 211 698
MB1 T André Bustraan 0622 124 754
 T Adri Vermue 0653 664 467
 T Renzo Vermue 0683 230 361
C1 T Jimmy Verlinde 0633 944 536
 L John Mol 0653 730 658

C2  T Jan Bouman 0613 174 035
 T Francois Verrijzer 250 148
 T  Edwin van Herwijnen 404 113
C3 T Robert Veldhuizen 232 338
 T Michael Kole 233 973
 T Piet-Jan Kole 0629 594 853
C4 T Wietze van Ruiten 340 888
 T Marco Wagenaar 0654 638 426
C5 T Femke de Keijzer 0617 845 784
 T Rolf Bosboom 271 570
C6 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse  0628 904 218 
C7 T Mischa Flore 0639 570 796
MC1 T Martin van Dijk 0650 502 099
 T Maurice van Dijk 0655 971 329

PUPILLEN
D1 T Martijn Fonteine 0646 042 023
 T Wilmar Pathuis 0613 625 347
 T Robin Jilleba 0624 39 4071
D2 T Jeroen Gerritse
 T Patrick Verboom
D3 T Patrick Bunt 222 272 
 T Erik van Eijkeren 0651 728 585
D4 T Barry Sonke 0620 417 048 
 T Arjan Sandee 0650 505 461
D5 T Gerard de Nooijer 250 354
 T Miranda Schog 0622 795 068
 T Charlo Blommaert 0631 291 300  
D6 T Jeroen van Gastel
 T Rob Nonnekens
 T Eduard Schippers
 T Geuch Zijlma
D7 T Michael Romijn 0622 778 786
 T Leon van Campen
MD1 T Carolien Slootmaker 0636 563 190
 T Jans Onderdijk 0640 269 855
E1 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
E2 T Rien de Bruine 0623 356 068
 T Arjo Schroevers 0613 010 881
E3 T Marcel Kole 0651 143 966  
 T Gerard Tibbe 0651 332 122
 T Peter Dalebout 0651 564 606 
E4 T Adin Djacusic 0619 730 701
 L Antoine Hoogerheide 0615 084 701
E5 T Erik Stevense 0650 507 003
 T Martijn Brouwer 0629 339 178
 T Els Verboom 0651 028 961
E6 T Sander van Rooijen 0653 784 997
 T Albert Joosse 0646 753 592
 T Dirk Rooze 0623 074 120
E7 T Kornelis Kamerling 0653 547 120
 T Ivo Collet 0620 880 854
 T Michael Romijn 0622 998 317
E8 T Guido van de Velde 0628 264 301
 T Bert Bakker 0628 877 146
E9 T Peter Bot 0610 364 275
 T Edwin Moens 0654 782 574
 T Johan van der Ploeg 0620 015 997
F1 T Art-jan Honkoop 0612 400 210
 T Lothar Gerling 0642 783 646
 T Ad Spelier 0620 347 641
 C Sylvester Koenen 0611 341 355
F2 T Joris Meijaard 0614 778 701
 T Emiel Jansen 0625 497 189
F3 T Ad Rottier 221 000 
 T Martijn Roelands 0654 743 737
 T Peter Korstanje 250 213 
F4 T Richard Pijpelink 0654 372 105
 T Robin Scholten 0614 548 698
F5 T Vincent Peemen 0646 155 125
 T David van Vliet 0630 517 751
 T Martijn Brouwer 0629 339 178
 C Angelique Schrier 0634 566 496
F6 T Martin Visser 0615 823 574
 T Chris van Antwerpen 0623 090 555
 T Leon Lagendijk 0630 367 875

MINI-PUPILLEN
 T Erik van Eijkeren 06 51 72 85 85
 T Wilbert Kusse 06 23 77 25 33
 T Michel Nieuwenhuize 06 23 36 66 92
 T Niels Meijer 06 46 04 55 96
 T Arno de Jonge 06 14 32 50 33
 T Esther Verhulst 06 22 08 92 51

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 0652 682 829

45+ VOETBAL
Danny Boonman 0655 592 953

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

OVERIGE NAMEN

Webteam
Arie van Bochove, Antoine van Goethem,
Martin Robesin, Miranda Schog, Ron Quinten en 
Sylvester Koene.
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 0623 302 666
tvermeulen@zeelandnet.nl
Sponsorhome
Stephanie van Weele 0646 258 455
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 214 777
Jaap Vis 230 626
Consul
Robby Simson 0113 851083 
Toezichthouder/terreinbeheer
Ton de Jong 0625 037 543
Ledenadministratie
Wim de Vos 220 263
Archief
Joop Quinten 223 139
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 214 403
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 230 626
Scheidsrechterscoördinator
Ko Witte
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak
Rinus Dieleman

Ereleden
Cees de Vrieze Adri de Graaf
Adri de Bruine Hans Verstraate
Paul Dekker  Jan den Dekker

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Peter Louwman 0651 226 274
Penningmeester
Abko Nijsse  0622 412 625
Secretaris:
Stephanie van Weele 0646 258 455

Voor alle communicatie geldt niet meer e na 22.00 uur!




