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Organisatie
Bestuur	 	 	 	 (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77 
Vice-voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris (tijdelijk) Hannie Kloet Weegbree 26 4421 MK Kapelle 25 74 01
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningm. (tijdelijk) Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77
Technische zaken Jaap Honingh Stadhouderslaan 18 4461 TT Goes 21 41 80
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Peter Louwman H. R. Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter Peter Louwman H.R.Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Hoofd jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 06 14 28 48 56
 johnebert@zeelandnet.nl
Algemene zaken
Financiën
Vooritter TC jeugd  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Voorzitter Commissie
Toernooien & Onderst. Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl

Coördinatoren
A1, B1, C1 Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
A2, A3, B2, B3, C-jun. Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
D-pupillen Jean-Piere de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
 info@verzekershop.nl
F- en Minipupillen Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
 gfc@rdh.nl

Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
Activiteiten Rianne Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 riannezandee@vvkloetinge.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmelding
en wachtlijst Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
 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

Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
bckloetinge.nl

Op de Korrel
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Redactie
Adri de Bruine
Hannie Kloet
Leen Kraak
Ronald Krijger
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Henk Schalkoort
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Van de redactie
Nu de winter 2011/2012 voorbij is en de lente ons hopelijk gaat
toelachen, is er op het Wesselopark weer volop leven. Het is verba-
zingwekkend dat een zo groot aantal fietsen en auto’s er op zaterdag-
morgen, maar ook ’s middags, geparkeerd staan.
Je ziet dan ook dat ’s morgens vrijwel alle velden bezet zijn; ja door de 
jeugd.

Wanneer je daar goed over 
nadenkt dan moet er toch een 
hele organisatie achter staan. 
Het (jeugd-)bestuur, leiders en 
trainers, ja alle vrijwilligers die 
hierbij betrokken zijn verdienen 
hiervoor best eens een extra 
compliment.
Maar er gebeurt meer, want ook 
op de zaterdagmiddagen
komen de senioren en het pu-
bliek aan hun trekken. Daarvoor 
is eveneens de nodige organisa-
tie vereist. Vele vrijwilligers zijn 
ook dan in touw.

Voor de redactie van ons club-
blad, waarvan Adri de Bruine, de 
promotor is, komt ook het één en 
ander kijken. We hebben ons als 
redactie wel eens afgevraagd of 
het nog zinvol is om een clubblad 
met een oplage van wel geteld 
ca 850 exemplaren uit te geven. 

Er zijn tegenwoordig vele andere 
moderne communicatiemiddelen.
Wanneer je dit in breder verband 
trekt dan zie je regionale dag-
bladen fuseren of de krant wordt 
zelfs niet meer uitgegeven. En 
toch kunnen we de krant niet 
missen! Wij zijn er van overtuigd 
dat ons clubblad, onlangs zelfs 
aangevuld met nieuwe rubrieken, 
nog zeer op prijs wordt gesteld. 
Mocht wie dan ook nog eens een 
bijdrage willen leveren door het 
schrijven van een stukje, dan 
houdt de redactie zich aanbevo-
len. We wensen u allemaal veel 
genoegen met het slotoffensief 
van de competitie 2011/2012 en 
natuurlijk ook veel leesplezier.

Leen Kraak, redactielid
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Uit de bestuurskamer
- Er is nog niemand gevonden voor de functie van pen-

ningmeester.

- Schouw van de gemeente Goes; onderwerpen zijn de 
velden, de verlichting en de trainingsaccommodatie.

- Er zal een nieuwe geluidsinstallatie worden aange-
schaft voor de kantine.

Van de Voorzitter
Het is op zaterdag weer gezel-
lig druk op het Wesselopark. De 
senioren, junioren, pupillen en 
de mini stars zijn volop bezig en 
dat is te zien.

Onze 1e selectie is inmiddels aan 
een inhaalrace bezig. We hebben 
uit de laatste wedstrijden nogal 
wat punten verzameld. Er wordt 
nog geen mooi voetbal gespeeld 
maar zo zie je dat ook met inzet 
punten te verzamelen zijn. Jam-
mer dat we van Hoek verloren 
hebben. De inzet blijft handha-
ving in de Hoofdklasse.
Zaterdag j.l. hebben we opnieuw 
een stap in de goede richting 
gezet door te winnen van Nieuw 
Lekkerland (0-1). Het was span-
nend tot de laatste minuut. Ik 

denk, dat ik door de spanning 
net zo moe was als de spelers.

We beschikken inmiddels over de 
halfjaarcijfers. Over het resultaat 
ben ik niet ontevreden. We gaan 
door met een voorzichtig financi-
eel beleid. Alleen op deze wijze 
komen we er financieel weer 
boven op. De financiële lekken 
hebben we inmiddels wel boven 
water.

De schouw met de Gemeente 
Goes hebben we ook achter de 
rug. Het hoofdveld wordt dit jaar 
gerenoveerd. Afgesproken is dat 
we van de Gemeente een plan 
krijgen met betrekking tot wat 
er wordt gedaan en wanneer. Op 
dit plan kunnen we dan reage-
ren. We hadden ook nog wel wat 
andere wensen en daar komt de 
Gemeente op terug.

Onze commissies gaan nu echt 
een gezicht krijgen. De ene is 
verder in de ontwikkeling dan 
de andere. Als bestuur proberen 
we daar sturing aan te geven. 
Niet iedere commissie is voor 
de leden direkt zichtbaar maar 
dat betekent niet dat deze niet 
belangrijk is. Als alle commis-
sies goed draaien dan moet de 
communicatie ook een stuk beter 
en duidelijker zijn. Dat is beslist 

noodzakelijk.

We hebben nog steeds een vaca-
ture voor het penningmeester-
schap. Het kan toch niet zo zijn 
dat bij een vereniging van ruim 
750 leden er geen penningmees-
ter tussen zou zitten? Indien u 
interesse heeft gaarne bij mij 
aanmelden. Dat geldt overigens 
ook voor dames/heren die op dit 
moment nog geen lid zijn van de 
vv Kloetinge.

De afgelopen dagen zijn we 
opgeschrikt door het bericht 
dat Hannie Kloet in het zieken-
huis is opgenomen. Hannie, ook 
vanaf deze plaats beterschap en 
sterkte.

Ik hoop u zaterdag a.s.te ont-
moeten bij de wedsstrijd tegen 
Zwaluwen. Deze moeten we in 
feite winnen. Tevens is dan de 
onthutsende nederlaag, die we 
uit bij Zwaluwen hebben gele-
den, weggepoetst.

Met sportieve groeten,
Rinus Dieleman
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De Jaarlijkse Verloting.
Binnenkort ontvangen alle leden weer de boekjes met 25 
loten. Het is de bedoeling dat elk lid loten verkoopt. Het 
is uiteraard niet nodig alle loten te verkopen; men kan ook 
een deel verkopen en de rest zelf houden. Het geld van de 
verkoop van de loten kunnen de meeste leden houden. Ze 
hebben deze loten al betaald in de contributie. Als je dus alle 
loten verkoopt, heb je 5 euro winst. 
Bij de trekking vorig jaar bleek, dat heel wat senioren hun 
boekje loten zelf hadden gehouden; daardoor vielen opmerkelijk 
veel prijzen bij leden van de vereniging.

Hoofdprijs

naar keuze t.w.v.  2
 1.000,-

en vele andere waardevolle prijzen

Prijs per lot  

Aantal loten 20.000
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opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

Loterij  No 010000

 Trekking zaterdag 30 mei 2009 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 
Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000

No 010000

Hoofdprijs

(voetbal)reis 
ter beschikking gesteld door
Holland International Reisbureau René
En vele andere waardevolle prijzen

Prijs per lot € 1,–

voetbalvereniging Kloetinge
Verloting 2009.  Opbrengst ten bate van nieuwbouw kleedlokalen

naam

adres

pc/plaats

Di
t g

ed
ee

lte
(la

te
n)

 in
vu

le
n

opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetingeopbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

No 010000

(voetbal)reis (voetbal)reis 

is uiteraard niet nodig alle loten te verkopen; men kan ook 
een deel verkopen en de rest zelf houden. Het geld van de 
verkoop van de loten kunnen de meeste leden houden. Ze 
hebben deze loten al betaald in de contributie. Als je dus alle 

Bij de trekking vorig jaar bleek, dat heel wat senioren hun 
boekje loten zelf hadden gehouden; daardoor vielen opmerkelijk 

is uiteraard niet nodig alle loten te verkopen; men kan ook 
een deel verkopen en de rest zelf houden. Het geld van de 

hebben deze loten al betaald in de contributie. Als je dus alle 

Bij de trekking vorig jaar bleek, dat heel wat senioren hun 
boekje loten zelf hadden gehouden; daardoor vielen opmerkelijk 

Ju
bi

leu
m

Ju
bi

leu
m

naam

adres

pc/plaats

voetbalvereniging Kloetinge

Verloting 2006. Opbrengst ten bate van het 75-jarig jubileum.

No. 005404Di
t g

ed
ee

lte

(la
te

n)
 in

vu
lle

n 

opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

(voetbal)reis (voetbal)reis 

Ju
bi

leu
m

Ju
bi

leu
m

opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

Loterij  No 010000

 Trekking zaterdag 30 mei 2009 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 

Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000

No 010000

Loterij

Hoofdprijs(voetbal)reis 

ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René

En vele andere waardevolle prijzen

Prijs per lot € 1,–

voetbalvereniging Kloetinge

Verloting 2009.  Opbrengst ten bate van nieuwbouw kleedlokalen

naam

adres

pc/plaats

Dit 
ge

de
el

te
(la

te
n)

 in
vu

le
n

o 010000

 Trekking zaterdag 30 mei 2009 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 
Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000

(voetbal)reis (voetbal)reis 
ter beschikking gesteld doorter beschikking gesteld door
Holland International Reisbureau RenéHolland International Reisbureau René
En vele andere waardevolle prijzenEn vele andere waardevolle prijzen

Prijs per lot € 1,–

opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen v.v. Kloetinge

 010000

 Trekking zaterdag 30 mei 2009 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 

Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000

No 010000

Hoofdprijs(voetbal)reis 

(voetbal)reis 

ter beschikking gesteld door

ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René

Holland International Reisbureau René

En vele andere waardevolle prijzen

En vele andere waardevolle prijzen

Prijs per lot € 1,–

o

 Trekking zaterdag 30 mei 2009 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 
Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 7 januari  2009.  Aantal loten 10.000

(voetbal)reis 
ter beschikking gesteld door
Holland International Reisbureau René
En vele andere waardevolle prijzen

Prijs per lot

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

Hoofdprijs:wintersportvakantie
ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René
2 e prijs:  dames- of herenfi ets

3 e prijs:  LCD TVen verder vele waardevolle prijzenPrijs per lot € 1,–

HollandInternationalReisbureau René

voetbalvereniging Kloetinge
Verloting 2010.  Opbrengst ten bate van nieuwbouw kleedlokalen.naam

adres

pc/plaats

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

wintersportvakantie
ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René dames- of herenfi ets
 LCD TVen verder vele waardevolle prijzen

1,–1,–

HollandInternationalReisbureau René

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw kleedlokalen vv Kloetinge.

Hoofdprijs:wintersportvakantie
ter beschikking gesteld door

Holland International Reisbureau René
2 e prijs:  dames- of herenfi ets

3 e prijs:  LCD TVen verder vele waardevolle prijzenPrijs per lot € 1,–1,–

HollandInternationalReisbureau René

Loterij   Trekking zaterdag 5 juni 2010 te Kloetinge. Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl 

Inlichtingen 0113-213173.  Vergunning B en W van Goes d.d. 20 januari  2010.  Aantal loten 25.000.

Di
t g

ed
ee

lte
in

vu
lle

n

Voor alle duidelijkheid
De leden, die contributie beta-
len, krijgen een boekje met 25 
loten! Dat zijn hun loten; ze kun-
nen ze verkopen of zelf houden! 
Het geld van deze loten mogen 
ze houden. Vorig jaar leidde dat 
tot opmerkelijke reacties. Een 
jeugdlid kwam het lege boekje 
inleveren met daarbij 25 euro. 
Toen hem werd verteld, dat 
hij dat geld niet hoefde in te 
leveren, was hij erg blij. “Mijn 
moeder weet dat niet en dat zal 
ik ook maar zo laten!” 

Lege boekjes
Wel willen we graag de lege 
boekjes terug, zodat we na de 
trekking na kunnen zoeken, wie 
de prijswinnaars zijn. Vorig jaar 
hadden we binnen een week na 
de trekking contact gehad met 
alle prijswinnaars. We kunnen 
dat uiteraard alleen doen als de 
kopers hun gegevens invullen 
op het strookje en als we de lege 
boekjes weer terug krijgen.

Er zijn ook leden, zoals allerlei 
vrijwilligers (b.v. jeugdleiders en 
–trainers) die geen contributie 
betalen. Deze leden ontvangen 
ook een boekje loten en we ho-
pen, dat ze die ook verkopen.
Zij moeten (uiterlijk 12 mei) 
20 euro afdragen als alle loten 
verkocht zijn.

Extra premie
Als je als lid alle 25 loten ver-

kocht hebt en je denkt er nog 
meer te kunnen verkopen, 
dan kun je extra boekjes 
loten ophalen in het 
kleedgebouw. Van 
deze extra boek-
jes moet 20 euro 
worden afgedragen. 
Dus van elk extra verkocht 
boekje loten krijgt de verkoper 
een premie van 5 euro. Hoe meer 
boekjes loten je dus verkoopt, 
hoe hoger je premie oploopt. Als 
iemand 3 boekjes extra ver-
koopt, heeft hij daarmee 15 euro 
verdiend.
Ook is er deze keer weer een 
prijs voor degene, die de meeste 
loten heeft verkocht. 

De loten kosten weer 1 euro per 
stuk. De te winnen prijzen zijn 
zeker niet mis. De hoofdprijs 
zijn reischeques ter waarde van 
1.000 euro, de tweede prijs is 
een dames- of herenfiets en de 
derde prijs een waardebon van 
250 euro. De andere prijzen zijn 
in hoofdzaak waardebonnen van 
sponsoren van onze vereniging. 

Belangrijk!
- Elk lid krijgt een boekje met 25 

loten.
- De leden die contributie be-

talen, kunnen het geld van de 
loten zelf houden.

- Laat de kopers zo mogelijk hun 
gegevens invullen. We kunnen 
dan contact opnemen met de 
prijswinnaars.

- Zorg, dat de lege boekjes weer 
worden ingeleverd; uiterlijk op 
12 mei

- Van elk extra verkocht boekje 
loten moet 20 euro worden 
ingeleverd en het levert dus 5 
euro op!

- Wie de meeste loten verkoopt, 
wint een prijs.

- Leden, die geen contributie be-
talen worden verzocht ook 25 
loten te verkopen; zij dienen 
dan 20 euro af te dragen (uiter-
lijk op12 mei).

- De winnende lotnummers wor-
den bekend gemaakt op 2 juni 
bij de seizoensafsluiting.

- De winnende lotnummers zijn 
daarna te vinden op

 www.vvkloetinge .nl 

Adri de Bruine



OP DE KORREL - maart 2012  5 

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Het is een mooie club en ik woon in
 Kloetinge.
Wat vind je leuk aan de training? Je kunt er veel leren.
Denk je later het 1e te halen? Ik hoop het wel.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Ja, regelmatig.
Welke hobby’s heb je nog meer? Gamen, (zoals echte profs).
Op welke school zit je? De Prinses Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Ajax en Kloetinge.
Wie is je favoriete voetballer? Wesley Sneijder.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Sofyan Azzagari, die traint me bij soccerskills.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefste? Friet.
Waaraan heb je een hekel?  Aan winkelen.
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsbuiten.
Wat kan je het beste bij voetballen? Iemand snel voorbij spelen en snelheid maken met de bal.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Dat we vorig seizoen tweede werden.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? Minimaal 1-0, want die maak ik. Maar ik denk 3-0.

EVENEMENTENKALENDER
s e i z o e n 	 2 0 1 1 - 2 0 1 2

11-12	mei
Dick Bunttoernooi

E-, F- en Minipupillen

5	mei
Laatste thuiswedstrijd

Kloetinge 1

2	juni
Seizoensafsluiting

8,	9	en	10	juni
Zomerkamp D-pupillen 

9	en	10	juni
Zomerkamp F-pupillen 

25	mei
BCK bedijventoernooi

19	mei
Dick Bunttoernooi

D-pupillen

12	mei
Laatste competitiewedstrijd

Kloetinge 1

Pupil van de week
Zaterdag 3 maart 2012
Kloetinge - Achilles Veen (2-1)
Nick speelt in E6 en is 10 jaar.
Trainer/leiders: Trainers/leiders: Rien Menheere, Rolf Bosboom en Remco Mulder.

Nick Mulder
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DE COLUMN
VAN KEESJanuari

Allereerst natuurlijk iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Iemand zei op de nieuwjaars receptie van de scheidsrechtersvereniging 
tegen mij dat hij hoopte dat ik nog veel Columns mocht schrijven. Toen 
vroeg ik mij echter af of mijn lezers daar nu echt op zitten te wachten. 
Gaat het op een gegeven moment niet saai worden. Op onze site zag ik 
in iedere geval dat het aantal lezers steeds meer afneemt. Dat is wat 
mij betreft toch wel een teken aan de wand. We gaan natuurlijk het sei-
zoen wel ‘afschrijven’ maar dan moet ik toch nog maar eens kijken of ik 
er nog een seizoen columns aan vast knoop. Want ik ben wel bang dat 
het op een gegeven moment allemaal op het zelfde neer gaat komen. 
Maar goed we pakken voorlopig de draad weer op.

Eikel
In de winterstop heb ik alle 
moed maar weer bijeen geraapt 
en ben ik gaan hardlopen om 
de conditie op peil te houden. 
Bovendien wist ik dat ik half 
januari op zaterdagmiddag een 
oefenwedstrijd had zodat ik er 
weer voorzichtig in kon komen. 
Later kreeg ik voor de zondag-
middag in hetzelfde weekend 
nog een bekerwedstrijd dus dat 
was direct aanpoten. Het was die 
zaterdagmiddag prachtig koud 
weer en niets leek een leuke mid-
dag in de weg te staan. Achteraf 
had ik eigenlijk spijt van deze 
oefenpot omdat het allebei best 
lastige ploegen kunnen zijn. 
Maar goed wie A zegt moet ook B 
zeggen. Bij het oplopen van het 
veld zakte de moed helemaal in 
mijn schoenen toen twee oude 
baasjes duidelijk hoorbaar tegen 
elkaar zeiden “Ohgotte di eie die 
eikel ok wé die ei vorig jaar in de 
nae competisie ier ok e flote en 
toen wast un punoop”. Ik kon me 
echter niet herinneren dat ik die 
wedstrijd uit de hand had laten 
lopen maar goed hun mening 
was duidelijk. Het begin van 
de wedstrijd liep eigenlijk best 
aardig al vond ik zelf wel dat ik 
af en toe een beetje warrig liep 
te fluiten. Toch kwam er weinig 

commentaar en haalde ik de rust 
ongeschonden. De meningen aan 
de kant waren niet altijd even 
positief maar goed dat zou ook 
een wonder zijn. Ook in de twee-
de helft bleef het eigenlijk best 
leuk en ook het scoreverloop 
was spectaculair. Beide ploegen 
scoorden viermaal. Toeval of niet 
ook de wedstrijd die ik daar floot 
voor de na-competitie eindigde 
met deze stand. Na afloop was 
het zeer gezellig mede omdat ik 
met een collega scheids in het 
kleedlokaal zat die meestal ook 
komt trainen. 

Lijn
De volgende morgen durfde 
ik amper uit bed te stappen 
want hoe zou mijn oude trouwe 
lichaam deze inspanning hebben 
verwerkt. Het viel me eigenlijk 
niet tegen en na wat oefenin-
gen te hebben gedaan voelde 
ik mij als een jonge god (van 
vijftig). Dit keer mocht ik dus een 
bekerwedstrijd fluiten tussen de 
koploper in de vierde klasse en 
de nummer twee van de derde 
klasse. De thuisclub komt uit de 
hoofdstad van onze provincie; de 
tegenstander uit het Brabantse 
land. Opnieuw was het weer 
prachtig, maar wel koud. De ont-
vangst was prima en vol goede 

moed liep ik naar het veld voor 
mijn warming-up. Daar sloeg de 
schrik toch wel een beetje om 
mijn hart. De kalklijnen waren 
nauwelijks zichtbaar. Terecht 
maakten beide ploegen daar 
opmerkingen over. In heel mijn 
loopbaan had ik dat eigenlijk nog 
nooit meegemaakt. Wat moest ik 
nu doen? Maar eens even overleg 
gehad met de beide trainers. 
We konden eventueel uitwijken 
naar een kunstgras veld maar 
daar had men geen zin in. Toen 
ik vertelde dat ik het wel wilde 
proberen vonden ze het eigenlijk 
prima. Wel zeiden ze dat ik het 
spel dan wel kort moest volgen 
maar dat is natuurlijk geen pro-
bleem voor mij....
Het werd overigens een stevige 
maar wel leuke wedstrijd. De 
thuisploeg scoorde een keer vóór 
en een keer na rust en leek op 
een eenvoudige overwinning af 
te stevenen. Daar dachten de be-
zoekers anders over en ze maak-
ten nog gelijk. In het laatste half 
uur werd het toch nog wat harder 
en moest ik drie keer naar de 
borstzak. Achteraf gezien had ik 
dat nog wat vaker moeten doen 
maar ik ben nog niet veranderd 
in het nieuwe jaar en zal dus wel 
nooit een kaartentrekker worden. 
De strafschoppen werden beter 
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genomen door de bezoekers dus 
lag de thuisclub uit de beker 
maar daar heb ik na afloop niets 
van gemerkt. Wat een gezellige 
boel was het in de bestuurska-
mer en ik moest me dan ook echt 
dwingen om naar huis te gaan. 
Op maandagmorgen kon ik nog 
steeds bewegen dus ook op dat 
gebied geen klagen.

Krant 
De hele week stond de regionale 
krant vol met scheidsrechter 
nieuws. Men ging diep in op de 
problemen van het scheidsrech-
teren. Best leuk eigenlijk dat er 
eens een keer veel aandacht is 
voor de scheids. Wat ik dan weer 
wel jammer vind is dat men een 
collega scheidsrechter breeduit 
aan het woord laat en zelfs een 
foto afdrukt terwijl die man vorig 
seizoen nog actief was als trainer 
en dan meestal negentig minu-
ten stond te schreeuwen en te 
foeteren tegen de scheids. Maar 
goed als je beroemd bent zul je 
dat wel blijven. Ook ik mocht 
overigens mijn stokpaardje berij-
den in de krant en iedereen weet 
nu in ieder geval hoe ik denk 
over het gedrag van een aantal 
trainers.

Bagger
 De tweede week mocht ik naar 
midden Brabant naar een ploeg 
waar ik aan het begin van het 
seizoen ook al was geweest. 
Toen was het er oer-ongezellig 
maar direct bij binnenkomst had 

ik wel in de gaten dat het nu 
iets anders was. Er heerste een 
goede sfeer. Het veld was super 
goed dus dat was ook prettig. 
Wel stond er erg veel wind en dat 
bleek goed voetbal onmogelijk te 
maken. Beide midden-Brabantse 
ploegen hadden er veel moeite 
mee. Of ik ook last van de wind 
had weet ik niet maar ik floot 
deze middag absoluut niet goed. 
Een inconsequent kaartenbeleid, 
wat drie keer geel opleverde en 
een aantal verkeerde inschat-
tingen maakte dat ik er in ieder 
geval een minder prettig gevoel 
over had. Gelukkig vonden de 
ploegen dat ik wel goed floot 
maar nogmaals ik had een an-
dere mening. In de eerste helft 
scoorde de thuisclub één keer en 
de bezoekers twee keer en dat 
was ook tevens de eindstand. 
Ik hoopte dat er deze middag 
geen rapporteur op de tribune 
zat want dan is het seizoen echt 
wel voorbij. Maar wat ik vreesde 
werd waarheid. Dat geluk heb ik 
altijd! Op vrijdag schoot men via 
de digitale snelweg een bagger-
rapport de wereld in dus kan ik 
de rest van het seizoen ontspan-
nen fluiten want er zal weinig 
meer te redden zijn. Misschien is 
het ook een mooi moment om de 
prestatievlag te strijken en meer 
echt voor de lol te gaan fluiten. 

Kunst
Na in de week nog twee oefen-
potjes te hebben gefloten om 
toch vooral het ritme en het 

goede gevoel terug te krijgen, 
wat nog lukte ook, mocht ik de 
volgende zondag naar het verre 
oosten van Brabant waar twee 
middenmoters het tegen elkaar 
opnamen. Nu dreigde koning 
Winter nog even roet in het eten 
te gooien maar gelukkig liet hij 
de zondag nog ongemoeid. Niet 
dat het tropisch was die dag 
maar de velden waren bespeel-
baar. De eerste blunder van de 
dag maakte ik ’s morgens al. Ik 
dacht: ‘Gezien de nachtvorst zal 
ik toch maar even bellen naar 
deze vereniging want zo’n eind 
voor niks rijden lijkt me niet 
handig.’ Ik kon de club echter 
niet in het adresboek vinden. 
Het bleek dat ze eigenlijk bij een 
ander district hoorden. Dan maar 
even de website geraadpleegd 
en gebeld met de vraag of het 
doorging. Een vriendelijke stem 
aan de andere kant zei dat het 
bij hun altijd doorging want ze 
hadden kunstgras. Dat sloeg 
natuurlijk bij mij als kunstgras-
hater in als een bom. Mijn goede 
gevoel was direct weg maar toch 
maar afgereisd. Bij aankomst 
bleek wel dat het een splinter 
nieuw kunstgras veld was. Na 
een vriendelijke ontvangst 
begaf ik mij op het veld en was 
ik aangenaam verrast. Het is 
duidelijk dat kunstgras zich 
doorontwikkelt. Wat een prachtig 
veld en het was nauwelijks van 
echt gras te onderscheiden. Hier 
rolde de bal ook normaal op en 
kon je eigenlijk alles doen wat 
je op een gewoon veld ook kan 
doen. Dus als al het kunstgras in 
de toekomst van deze kwaliteit 
wordt dan ben ik helemaal om! 
De bezoekers kende ik nog van 
een wedstrijd uit het begin van 
het seizoen toen het denk ik der-
tig graden warmer was. Ze waren 
toen verbaal zeer nadrukkelijk 
aanwezig maar na verloop van 
tijd kreeg ik ze toen stil. Het was 
duidelijk dat ze ook deze mid-
dag maar voor één ding waren 
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gekomen en dat was de scheids 
afzeiken. Hierdoor vergaten ze 
ook te voetballen en kregen ze 
volledig terecht twee doelpunten 
rond hun oren. Toen ze daarna 
besloten toch iets minder op 
mij te gaan letten kwamen ze 
beter in hun spel en scoorden 
tegen. Vlak voor rust leken ze 
zelfs gelijk te komen. De spits 
knalde de bal tegen de onderkant 
van de lat en hij stuitte volgens 
mijn waarneming niet geheel 
achter de lijn terug het veld in. 
Dus geen doelpunt. Natuurlijk 
brak toen een storm van kri-
tiek los. Omdat ik een hekel aan 
hen had zou ik de goal bewust 
niet toekennen. Het eerste was 
juist, het tweede absoluut niet. 
Gelukkig was het ook net rust 
en kon iedereen even afkoelen. 
Na rust waren ze toch een stuk 
rustiger en probeerden ze uit alle 

macht de gelijkmaker te forceren 
wat helaas voor hen niet lukte. 
Naar het einde toe werd het ook 
steeds harder en moest ik na één 
gele kaart in de eerste helft nog 
drie gele kaarten geven. Na het 
laatste fluitsignaal was ik toch 
wel benieuwd naar de reacties. 
Het viel nog helemaal niet tegen. 
Een aantal spelers van de bezoe-
kers complimenteerde mij zelfs 
nog en dat was niet sarcastisch 
bedoeld. Ook mijn assistent en 
de leider waren zeer positief. 
Alleen de trainer had het duide-
lijk moeilijk. Hij liep zonder een 
hand te geven van het veld maar 
maakte dat later in de bestuurs-
kamer gelukkig weer goed. 
Natuurlijk wilde ik na afloop wel 
weten of ik het goed had gezien 
bij die bal op de lijn. Helaas zijn 
we er niet uitgekomen. In beide 
kampen waren er mensen die 

vonden dat hij er wel over was 
maar ook in beide kampen waren 
er die vertelden dat ik het prima 
had gezien. Ik zal het dus nooit 
helemaal zeker weten. Hoewel ik 
een beter gevoel over mijn eigen 
prestatie had dan de week ervoor 
reed ik toch met een knagend ge-
voel naar huis. Misschien wordt 
ik echt wel te oud voor deze 
hobby. Hopelijk komt het gevoel 
van voor de winterstop snel 
weer terug want op dit moment 
ben ik duidelijk zoekende naar 
de goede flow. Voorlopig heerst 
echter koning Winter en moeten 
we nog maar afwachten of er een 
column geschreven kan worden 
in februari. We zullen zien……
 
Kees

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat het een leuke club is en ik
 hoop er goed voetbal te leren spelen.
Wat vind je leuk aan de training? Dat je nieuwe dingen leert.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee, nog niet.
Welke hobby’s heb je nog meer? Golf.
Op welke school zit je? Stamperius school.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Lionel Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Jihad en Sofyan Azzagari.
Wat lust je niet graag? Ik lust alles.
Wat eet je het liefste? Shepards Pie.
Waaraan heb je een hekel? Schelden en pesten.
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsvoor.
Wat kan je het beste bij voetballen? Passen en schieten.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Dat we kampioen waren, vorig jaar in de najaarscompetitie.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 3-2 voor Kloetinge.

Pupil van de week
Zaterdag 18 februari 2012
Kloetinge - LRC Leerdam (3-0)
Finley speelt in E4 en is 9 jaar.
Trainer/leider: Jan Bouman en Robby Minnaar. 

Finley Watson
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Rechtsbuiten
Degene die Jacco de Zeeuw als 
jeugdspeler heeft meegemaakt 
en nu zijn zoon Merijn ziet, zal 
het niet ontkennen: qua uiterlijk 
zijn de gelijkenissen zeer opval-
lend. Het is alsof de jonge Jacco 
de Zeeuw voor je zit. Als Merijn 
tijdens het gesprek gevraagd 
wordt welke positie in het veld 
zijn voorkeur heeft en hij zonder 
aarzeling “rechtsvoor!” zegt, zijn 
de overeenkomsten compleet. 
Jacco was immers een Kloe-
tinge carrière lang rechtsbuiten. 
Merijn: “Ik speel nu meestal 
mid-mid of spits, maar ik vind 
rechtsbuiten eigenlijk het leukst. 
Dan kun je scoren én een voorzet 
geven. Ik denk dat ik dat ook het 
beste kan”. Die voorkeur van zijn 
zoon voor de rechtsbuitenposi-
tie verrast zelfs Jacco: “Dat had 
ik nog niet gehoord”. Aan zijn 
grijns te zien, kan hij het wel 
waarderen.

Gedreven
Sinds het moment dat Merijn 
lid werd van Kloetinge is Jacco 
leider en trainer van het elftal 
van zijn zoon. Hij vindt dat 
Merijn steeds meer een gedre-
ven voetballer wordt: “Hij is een 
echte voetballiefhebber gewor-
den, binnen en buiten het veld. 
Dat vind ik wel mooi om te zien. 
Als voetballer is hij veranderd 
qua postuur. Hij wordt langer 
en loopt makkelijker. Hij ziet 
het spelletje wel. Hij kijkt nu 
ook graag voetbal, Studio Sport 
zal hij niet snel meer overslaan. 
Hij is meer voetbaldier gewor-
den dan de gemiddelde jongen, 
zeg maar”. Daar hoort ook veel 
voetballen na schooltijd bij, al 
vindt Jacco dat dat tegenwoordig 
anders is dan in zijn jeugd: “Hij 
zoekt na school en in vakan-
tie zijn vrienden wel op om te 
voetballen in de voetbalkooi, 

maar zij draaien niet de uren die 
wij toen draaiden. De Wii en de 
allernieuwste Messi die je kan 
besturen is ook wel leuk, hè”.

Handen in de zij
Merijn heeft zijn vader nog als 
actieve voetballer meegemaakt 
en kan zich dat wel herinneren: 
”Ik heb hem zien voetballen bij 
het derde elftal. Ik vond hem 
wel goed voetballen. Hij kan 
goed rennen en passeren”. Voor 
Jacco is het niet zo eenvoudig 
aan te geven in hoeverre hij en 
zijn zoon als voetballer overeen-
komen: “Voor mezelf is het wel 
eens moeilijk aan te geven in 
hoeverre hij op mij lijkt. Wat dat 
betreft zou je je ouders er wel 
bij willen halen: deed ik het toen 
ook zo? Maar in mijn omgeving 
hoor ik wel dat er gelijkenissen 
zijn, sowieso qua uiterlijk. Wat 
betreft voetbal zou ik nog wel 
eens het elftal waarin ik vroeger 

“Hij wordt steeds meer een gedreven
voetballer, dat vind ik mooi”

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.

Aflevering 4

Jacco en Merijn de Zeeuw door Gerben Polderdijk

 
Merijn de Zeeuw is 12 jaar, speelt vanaf zijn 5e jaar bij Kloetinge en nu in D2

Jacco de Zeeuw is 43 jaar, speelde in de hoogste jeugdelftallen bij Kloetinge en bij de senioren in het tweede en derde elftal.
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speelde willen zien spelen tegen 
zijn elftal: waren wij verder dan 
zij nu?” 
Eén eigenschap herkent hij wel 
in zijn zoon: “Jaap den Engels-
man was ooit mijn jeugdtrainer 
en hij zei dat ik vroeger ook wel 
eens met de handjes in de zij 
stond. Dat heb ik als vader bij 
Merijn ook wel eens: kom op, 
blijf bij de les ! Dat kan hij af en 
toe hebben: ik heb mijn actie 
gemaakt en nu even uitrusten”.

Voldoening
Jacco haalt veel voldoening uit 
het trainen en begeleiden van 

het team van zijn zoon: ”Ik ben 
een paar jaar geleden noodge-
dwongen gestopt met voetballen 
en dan is dit een leuke bezig-
heid. Als je door de week ergens 
de aandacht op legt en je ziet dat 
op zaterdag terug, dan geeft dat 
voldoening. Naarmate ze ouder 
worden, kan dat ook meer”. Niet 
alleen de vorderingen van de 
talenten in de groep geven Jacco 
voldoening, ook de stappen die 
een wat minder getalenteerde 
jongen in de groep maakt, stem-
men hem tevreden: ”Als zo’n 
jongen dan aan het eind van het 
seizoen zijn penalty vol raakt en 

erin schiet, dan kan ik daar van 
genieten”. 
Dat in de groep van trainer Jacco 
zijn zoon ertussen loopt, geeft 
voor beiden nauwelijks proble-
men. Merijn: ”Ik vind het leuk 
dat mijn vader trainer en leider 
is. Eén keer was het minder, toen 
was hij aan het keepen”. Jacco: 
”Ik keepte bij het partijtje en ik 
liet er wel eens eentje bewust 
door. Vond hij niet leuk, toen was 
hij even kwaad”. 

Ambitie
Voor zowel vader als zoon is vv 
Kloetinge een vereniging waar 
beiden veel plezier beleven. 
Jacco: ”Kloetinge is best wel een 
belangrijk onderdeel van mijn 
leven. Als ik zie hoe hij en ik bij-
voorbeeld kunnen genieten van 
zo’n voetbalkamp, dat is gewoon 
een paar dagen plezier hebben. 
Daarom loop ik hier ook nog 
steeds met veel plezier rond”. 
Merijn: ”Ja, het is een leuke club. 
Vooral omdat er nu een voetbal-
kooi is. En dat we nu niet meer 
op het zand spelen”.
Hoe de voetbalcarriëre van Me-
rijn zich zal ontwikkelen, is niet 
te voorspellen. Maar Jacco ziet 
de ambitie bij zijn zoon groeien: 
”Ook op school is hij gelukkig 
meer ambitieus dan ik was. Dat 
heeft hij meer van mijn vrouw, 
denk ik. Maar hij heeft het ook 
steeds meer bij de voetbal. Zo 
had hij dit seizoen min of meer 
de keuze tussen spelen in een 
elftal waar meer vriendjes in 
speelden of spelen in een hoger 
team. Hij koos voor het laatste. 
Dat is dan zijn keuze, hij is ambi-
tieus en wilde zo hoog mogelijk. 
Hij kiest dan niet de makkelijkste 
weg en dat vind ik wel mooi”. 

Jacco met zijn zoon Merijn
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Volledige selectie en specifieke kwaliteiten:

Staand vlnr: Johan Terlouw, Pim Minnaard, Juri Hollebrandse en Piëtro de Marco.
Geknield: Ronald Krijger, Bas Dubbelman en Mario de Marco. 

Krijger Koerier
Z A A L T E A M

Doel:	Bas	Dubbelman:
Wisselvallige keeper die nooit 
gewisseld wordt maar de ene 
makkelijke bal na de andere 
laat gaan en een moeilijke bal 
makkelijk pakt. Houdt niet van 
drop maar wel van het plaatsen 
van dropkicks, zeker als ze in 
het vijandelijke doel belanden. 
Coacht wel maar meestal als de 
tegenstander net heeft gescoord.

Veldspelers:
Johan	Terlouw:
Geroutineerde, altijd vriende-
lijke en rustige verdedigende 

aanvaller of aanvallende verde-
diger die hier en daar wel eens 
wat steekjes laat vallen maar van 
onze selectie één van de meest 
balvaste spelers is en ook regel-
matig scoort. Is heel rustig in de 
coaching maar wel duidelijk, hier 
en daar wat cryptisch.

Pim	Minnaard:
Noeste verdediger die als hij mee 
naar voren gaat en de bal goed 
op zijn pantoffel krijgt prachtige 
doelpunten kan maken. Hield 
vroeger de bal vast met zijn 
handen maar met zijn voeten lukt 

dat wat minder. Neemt bij afwe-
zigheid van onze leider/ aanvoer-
der die taken moeiteloos over.

Juri	Hollebrandse:
Verreweg de meest tweebenige 
speler van ons team, die nog 
steeds niet weet of hij de bal 
links of rechts moet aannemen. 
Bejubelt iedere zelfgemaakte 
treffer met een luide oerkreet en 
heeft evenals Ronald vaak het 
hoogste woord in de kleedkamer 
en de kantine. Kan tevens hard 
lachen om door hemzelf gemaak-
te eigen doelpunten.
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Piëtro	de	Marc
Evenals Johan zeer balvast en 
ervaren. Ziet het spelletje heel 
goed alleen de uitvoering lukt 
niet altijd meer. Is heel belang-
rijk in de coaching en pikt vaak 
zijn goals mee door een prima 
trap- en baltechniek. Hier en 
daar wat blessuregevoelig maar 
nog steeds zeer belangrijk in ons 
combinatiespel van achteruit.

Ronald	Krijger
Heeft vele functies, zo ook bij 
ons zaalvoetbalteam. Naast aan-
voerder en leider ook sponsor en 
degene met de brutaalste mond 
en dito opmerkingen, waar niet 
iedereen altijd van gecharmeerd 
is. Uiteindelijk bedoelt hij het 
niet kwaad en zodra zelf aan het 
voetballen, heeft hij het spelletje 
nog altijd door en strooit met 
splijtende passes.

Mario	de	Marco
Is dit seizoen de gelederen 
komen versterken. Denkt wat 
verdedigender dan zijn broer. In 
het begin zelfs té verdedigend 
waardoor hij regelmatig bijna 
op de tenen van keeper Bas ging 

staan. Is een rustige, vriende-
lijke persoonlijkheid in het spel 
en durft de laatste tijd wat meer 
naar voren te spelen.

Ricardo	Groenenberg
Naast topkok ook regelmatig te 
bewonderen in het groen-wit van 
Kloetinge Krijger Koerier. Heeft 
een fenomenale passeerbewe-
ging, waar naast zijn directe 
tegenstander hijzelf ook regel-
matig intrapt. Pikt ook zijn goal-
tjes mee, maar heeft helaas vaak 
pech met ongelukkige blessures. 
Is voor de duvel niet bang.

Roy	Mulder
De absolute ster van het ster-
renensemble van Kloetinge 
Krijger Koerier. Doet helaas niet 
altijd mee, want hij heeft vaak 
andere verplichtingen. Naast 
een geweldige techniek ook een 
prima mentaliteit. Kan een paar 
niveaus hoger ook gemakkelijk 
aan, zo denken wij.

Toon	Vermeulen
Stand-in als het voor Ronald 
moeilijk is voldoende spelers op 
de been te brengen. Heeft een 

goed overzicht en is rustig maar 
nadrukkelijk aanwezig in het 
veld. Heeft naar ik me kan herin-
neren zowel in eigen doel als in 
het vijandelijke doel gescoord.

John	van	de	Vreede
Evenals Toon stand-in wanneer er 
weinig spelers aanwezig kunnen 
zijn. Heeft ons op een toernooi 
al eens bijna in zijn eentje naar 
een derde plaats gevoetbald. Eet 
na afloop graag een snackje mee 
maar raakte in zijn voorlopig 
laatste wedstrijd voor ons helaas 
geblesseerd.

Richard	de	Witte
Eveneens als stand-in op een 
toernooi goud waard gebleken. 
Balvaardige jongeling, die het 
ook een klasse hoger heel aardig 
doet. Ligt goed in de groep en 
ook het meeverdedigen lukt hem 
steeds beter. Hoewel de afron-
ding nog beter kan wel een echte 
spits.

	

Verjaardagen F- en Minipupillen
April
9 Zoë Weijma
11 Kaj van Belleghem
12 Rick Flipse
13 Gio Picasouw
16 Robin van de Velde
19 Tim Scholten
22 Daan Robesin
23 Xander Böseler
27 Robin van Eijkeren
27 Mats Kasse
28 Dick Bunt
29 Ian Meijer

Mei
2 Job Nijsse
3 Rogier van Gogh
8 Tim Zijlma
9 Levi Geijs
11 Sjoerd Mooijman
15 Sem van Waarde
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Sponsor van de maand

door Adri de Bruine 

Sponsoren zijn belangrijk voor 
alle sportverenigingen, groot of 
klein. Welk team speelt er nog 
zonder shirtreclame; zelfs
Barcelona is overstag gegaan.
De vv Kloetinge heeft een bloei-
ende sponsorclub, de Business-
club vv Kloetinge, vroeger de 
SVVK.
In elk nummer van het clubblad 
stellen we een bedrijf aan u voor. 
Voor deze uitgave ging ik naar  
’s-Gravenpolder voor een ge-
sprek met Peter Traas, eigenaar 
van Traas Ongediertebestrijding. 

Peter Traas

Schade
Er is heel veel te zien in het 
kantoor waar we dit gesprek 
voeren. Er ligt een stuk Mars, de 
wikkel is gescheurd en een stuk 
van de reep is weggevreten; ook 
een doos met ander snoepgoed 
is gedeeltelijk opgevreten en 
duidelijk is ook te zien, dat onge-
dierte zich tegoed heeft gedaan 
aan enkele ontbijtkoeken. Peter: 
“De grote supermarktketens 
hebben per dag duizenden euro’s 
schade door ongedierte. Als één 
stuk Mars van een doos is aange-
vreten, wordt de rest ook weg-
gegooid. Of als er aan één pak 
bakmeel is gevreten, wordt de 
hele tray vernietigd.” Hij laat ook 

een stuk kabel zien, eveneens 
aangevreten door ratten. “Hier-
door kunnen allerlei storingen in 
de apparatuur optreden, die ook 
grote schade kunnen veroorza-
ken.
Wij kunnen helpen deze schade 
te beperken door het ongedierte 
te bestrijden. Onze klantenkring 
bestaat voor 70% uit bedrijven 
(supermarktketens, restaurants, 
vakantieparken, zwembaden 
enz); 20% wordt gevormd door 
overheidsinstellingen zoals 
gemeenten en 10% zijn parti-
culieren. We zitten met onze 
franchiseorganisatie in het hele 
land. Het gaat daarbij niet alleen 
om het bestrijden van schadelijk 

ongedierte, maar vooral ook om 
preventie; het voorkomen dat 
er schade ontstaat. Belangrijk 
daarbij is, dat we in een vroeg 
stadium aan het werk kunnen. 
Daarom werken we met signale-
ringsdoosjes, een soort lokdoos. 
Als er van de inhoud gegeten 
is, weten we dat we in actie 
moeten komen. We maken dan 
een bestrijdingsplan op maat en 
gaan aan het werk. Vroeger zat er 
vergif in die doosjes; tegenwoor-
dig gebruiken we minder milieu-
belastende stoffen. We gebruiken 
zelfs signaleringsdoosjes, die 
een elektronisch signaal afgeven 
als er ‘bezoek’ geweest is.”

Traas Ongediertebestrijding
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Hobby
Eigenlijk is dit werk een uit de 
hand gelopen hobby van Peter. 
“Ik heb altijd veel belangstel-
ling gehad voor alles wat leeft!” 
Gewoon naast zijn werk thuis 
begonnen, kon hij al vrij snel 
zijn werk opzeggen om zich 
volledig aan de bestrijding van 
ongedierte te wijden. Dat is 15 
jaar geleden. Hij kreeg steeds 
meer werk en moest mensen in 
dienst nemen. Inmiddels is zijn 
hobby uitgegroeid tot een bedrijf 
met 35 werknemers verdeeld 
over 8 rayons. Het moederbe-
drijf zit in ’s-Gravenpolder en 
de franchisenemers vormen een 
netwerk over heel Nederland. 
Het bedrijf is misschien niet het 
grootste in deze branche, maar 
het is op een aantal terreinen het 
enige bedrijf in Nederland, dat 
bepaalde acties mag uitvoeren. 
Peter: “We besteden veel tijd aan 
het verkrijgen van de benodigde 
certificaten. We zijn als bedrijf 
VCA-gecertificeerd en ook alle 
werknemers zijn in het bezit van 
dit veiligheidscertificaat. Verder 
hebben we o.a. het ISO-certifi-
caat. Er is een opleidingsplan en 
de werknemers worden regelma-
tig vakgericht bijgeschoold. Bij 
bepaalde bestekken zijn we het 
enige bedrijf, dat in mag schrij-
ven. Mede daardoor hoeven we 
dan ook niet gericht op zoek te 
gaan naar werk. Door het al-
leenrecht voor bepaalde acties 
hebben we volop werk. Eigenlijk 
zou dit een stille periode moeten 
zijn, maar we hebben het erg 
druk. Mijn werk is nog steeds 
mijn hobby. Ik ben ook vaak bij 
de klanten te vinden. Verder geef 
ik regelmatig les in het bestrij-
den van ongedierte, o.a. aan een 
opleiding in Wageningen en aan 
het Edudelta College in Goes”

Ongedierte
Wat is ongedierte? Mollen zijn 
nuttige beestjes; ze verorberen 
heel wat engerlingen en ander 

‘ongedierte’. Maar als ze onder 
de velden op het Wesselopark 
of je mooie strakke gazon aan 
het wroeten zijn en hun mols-
hopen achterlaten, zal niemand 
daar blij mee zijn. Dan zijn deze 
nuttige beestjes ongedierte en 
moeten gevangen worden. Met 
mollenklemmen wordt dan de 
jacht op deze dieren ingezet. En 
neem nou de wesp; ook een nut-
tig insect. Maar als er honderden 
van deze beestjes tussen het 
plafond zitten of in de spouw een 
nest gemaakt hebben, veran-
dert dat al snel. Zeker als je de 
invliegopening hebt afgesloten 
en ze vinden een weg naar buiten 
via je kamer. Ook dan moet er 
opgetreden worden tegen dit 
ongedierte. De meeste mensen 
denken bij het woord ongedierte 
toch aan ratten en muizen, maar 
er is meer. Denk maar een kak-
kerlakken, processierupsen, 
pharaomieren en tijgermuggen 

(kunnen malaria overbrengen). 
Bij restauratieprojecten wordt 
het bedrijf vaak ingeschakeld om 
houtworm of boktor te bestrij-
den. Ook de bestrijding van 
zwammen wordt uitgevoerd door 
Traas Ongediertebestrijding. 
Peter: “Op dit moment zijn we 
bezig met een groot project, de 
marinekazerne in Vlissingen. 

Daar moet 1½ meter grond van 
onder de vloer worden wegge-
graven, waarna de vloerbalken 
kunnen worden behandeld en 
zo nodig (gedeeltelijk) worden 
vervangen. Bij de meeste restau-
ratieprojecten zijn we onderaan-
nemer, maar hier zijn we hoofd-
aannemer. Uiteraard werken we 
samen met andere bedrijven. 
Ook behandelen we optrekkend 
vocht in muren. We brengen een 
soort gel in, dat zich in de stenen 
verhard tot glazuur, waardoor 
het vocht dus niet meer kan 
optrekken.”

Milieu
De bestrijding van ongedierte ge-
beurt steeds meer op een milieu-
vriendelijke en natuurlijke ma-
nier. Peter: ”Op een vakantiepark 
in Duitsland hadden ze erg veel 
last van veldmuizen; het waren 
er tienduizenden. We hebben dit 
probleem met een korte heftige 

actie aangepakt en vervolgens 
hebben we in samenwerking 
met het Nederlandse moeder-
bedrijf de omgeving aantrek-
kelijk gemaakt voor roofvogels, 
de natuurlijke vijanden van de 
muizen. En dat werkt!” Vroeger 
hingen de kunstig gemetselde 
nesten van de zwaluwen onder 
de randen van de daken. Als de 

Bestrijding van boktor in een monumentale molen
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jongen uit waren, kon je er maar 
beter niet onderdoor lopen; je 
kon dan wel eens geraakt worden 
door een ‘bommetje’ uit het 
nest. De laatste tijd zien we deze 
nesten niet zoveel meer. In het 
kantoor van Peter liggen en han-
gen allerlei hulpmiddelen die in 
de bouw kunnen worden toege-
past om de zwaluwen het maken 
van hun nesten gemakkelijker te 
maken. Zwaluwen eten per dag 

een flinke hoeveelheid insecten 
en zorgen zo voor een natuurlijke 
manier van bestrijding. In dat 
kader past ook de door Traas 
Nature Care, een onderdeel van 
Traas Ongediertebestrijding, 
ontwikkelde vleermuistoren. Een 
vleermuis vangt per nacht zo’n 
800 tot 1000 muggen, maar het 
leefgebied van dit nuttige dier 
wordt steeds meer beperkt, voor-
al de slaapplaatsen voor over-

dag. Traas Nature Care bouwt de 
vleermuistoren om de diertjes 
nieuwe ‘huisvesting’ te bieden. 
“Er zijn plannen om de eerste te 
bouwen in Oudelande, maar er is 
een bezwaar ingediend tegen de 
bouw, dus dat kan nog wel eens 
een poosje gaan duren.” Naast 
de vleermuistoren biedt Traas 
ook andere dieren een onderko-
men. Zo zijn er insectenblokken 
voor bijen, hommels en vlinders, 
buizen met kokers als schuil-
plaats voor lieveheersbeestjes, 
die op hun beurt weer grote 
hoeveelheden bladluizen veror-
beren, vogelnestkastjes enz.

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
Oktober 2011 Jan Pilaar (Glashandel Melieste)
November 2011 Jaap van Stee (Piet van Oost bv, Mossels- Oesters & Vishandel)
December 2011 Jan-Kees de Bruine (De Bruine hypotheken & pensioenen)
Februari 2012 Ton Veraart en Niek Mast van Havenwerk
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Multicatchbin
Een ander product van Traas 
Ongediertebestrijding is de 
multicatchbin; een afvalbak die 
tegelijkertijd ook een rattenkist 
en een wespenval bevat. Onderin 
zijn twee openingen voor rat-
ten, die op de geur van het afval 
afkomen. Ze kunnen er echter 
niet bij omdat ze niet tegen de 
gladde overhellende rand kunnen 
opklimmen. Wel kunnen ze in de 
rattenkist, waar een bestrijdings-
middel ligt, waarvan ze dood 
gaan. Ook de wespen komen af 
op de geur van het afval. Denk 
maar aan de wespen, die in de 
(na)zomer rond de afvalbak-
ken op het strand zwermen. Ze 
kunnen door de inwerpopening 
naar binnen vliegen en worden 
daar naar boven gelokt door het 
zonlicht en de lokgeur uit de 
wespenval, waar ze verdrinken in 
een suikeroplossing. 

Locatie
Het bedrijf zit nu 10 jaar op 
deze locatie, het bedrijventer-
rein in ‘s-Gravenpolder. Peter: 
“Het bevalt ons hier prima; we 
zitten van hieruit zo op de A 
58 en we hebben geen last van 
verkeersproblemen zoals bij 
veel bedrijventerreinen in Goes. 

Bovendien is de sfeer 
tussen de bedrijven on-
derling hier prima. Als het nodig 
is, dan helpen we elkaar. En veel 
van onze werknemers komen uit 
de directe omgeving. We willen 
dus eigenlijk niet weg, maar we 
hebben hier te weinig ruimte en 
uitbreiding op deze plaats kan 
niet meer, dus zijn we op zoek 
naar een andere locatie.” 

Voetbal
Traas Ongediertebestrijding 
heeft iets met voetbal. Peter 
heeft zelf gevoetbald bij Hoe-
dekenskerke; hij komt daar nog 
regelmatig en is er ook sponsor. 
Ook is hij een aantal jaren leider 
geweest bij Apollo. Ook bij deze 
vereniging is hij bordsponsor 
evenals bij Kwadendamme, 
Volharding, Patrijzen, SSV ’65, 
Yerseke, R.C.S. en uiteraard bij 
Kloetinge. Peter: “Ik kom te wei-
nig kijken; veel van onze mensen 
voetballen zelf en op zaterdag 
is er vaak nog wel iets te doen 
op het bedrijf. Maar ik kom wel 
naar de presentatieavond en de 
bedrijfsbezoeken. Ik heb best 
veel contact met de andere leden 
van de sponsorclub. Op zakelijk 
gebied is het vaak een kwestie 
van elkaar iets gunnen.” 
Na afloop van ons gesprek lopen 
we nog even door het bedrijf. 
We kijken even in de beveiligde 
ruimte waar de bestrijdingsmid-

delen zijn opgeslagen. Veel van 
deze producten zijn te koop in 
de webwinkel. Buiten liggen er 
flink wat zakken zout. Traas doet 
ook aan gladheidsbestrijding en 
levert ook strooizout.
Een ander onderdeel van het 
bedrijf is Traas Building Care dat 
o.a. gevels reinigt en impreg-
neert. Informatie hierover vindt 
u op de website.

Enkele zakelijke gegevens:
Traas Ongediertebestrijding
Spoorstraat 5B
4431 NK ’s-Gravenpolder
Tel. 0113-639760
www.traas.nl 
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De wespenval

1. De wespen worden aangetrokken door de geur van afval.

2. Wespen gaan de afvalbak in via de normale opening.

3. Aangetrokken door het zonlicht dat via een sleuf in de 

bovenkant de wespenkamer verlicht vliegt de wesp naar boven.

4. De wesp ruikt de zoetstof van de val, vliegt er in en verdrinkt.

De rattenval

1. Aangetrokken door de geur van afval 

proberen de knaagdieren naar de normale 

openingen op te klimmen. Door de gladde, 

overhellende wand is dit niet mogelijk

2. Op zoek naar andere mogelijkheden vinden 

ze de openingen naar de ruimte met de 

rattenkist.

3. De rattenkist bevat aas, waaraan het dier  

binnen korte tijd overlijdt (het is ook 

mogelijk om hier klemmen te zetten).

Voor meer informatie en adressen bij u in de buurt kijk op 
www.traas.nl
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Heeft het Zeeuws elftal nog bestaansrecht?
Laatst stond in de PZC een artikel over de toekomst van het Zeeuws elftal. De organisatie was aangepast en 
de uitgestelde wedstrijd van 2011 tegen FC Twente (ingestorte tribune) wordt in de eerste weken van juni 
2012 gespeeld. Begrijp me goed; ik heb helemaal niets tegen het Zeeuws elftal. Ik heb begrepen dat het in 
het verleden ware happenings waren. De organiserende afdeling Zeeland onder leiding van Cees Blomaard 
en Wim Jagt stond hiervoor garant.
Zelf heb ik de wedstrijd van Kloetinge tegen Australië mee mogen maken. Ware promotie voor het voetbal.

De programma’s van de profclubs 
en de amateurverenigingen 
worden steeds voller. Na het 
afwerken van de competitie volgt 
de nacompetitie. In de speel-
dagenkalender van Zuid I staat 
in het weekend van 9/10 juni 
het laatste programma gepland. 
Voor de jeugd zelfs nog een week 
later. Neem dan b.v. de geplande 
wedstrijd tegen Twente in de eer-
ste weken van juni.
Wellicht wint Hoek nog een 
periode, speelt Kloetinge voor 
herkansing om hoofdklasser te 

blijven, spelen Goes en Vlissin-
gen voor promotie naar de hoofd-
klasse en zo zijn er nog voorbeel-
den te noemen. Het zou dan toch 
jammer zijn dat de top van het 
Zeeuwse voetbal niet aanwezig 
kan zijn. 
Op 8 juni start het EK in Polen/
Oekraïne, dus door de voorbe-
reiding zal FC Twente de betere 
spelers missen.
Neem daarbij ook nog dat het 
seizoen voor spelers kan duren 
van medio juli (1ste training) tot 
begin juni. De accu zal dan toch 

aardig leeg zijn. Verder is het 
ook nog de vraag welke velden 
er gebruikt mogen worden i.v.m. 
het jaarlijks onderhoud.

Door de steeds uitdijende voet-
balkalender, vooral bij de profs, 
wordt het steeds moeilijker om 
iets te organiseren. Jammer dat 
dit de mogelijkheden van het 
Zeeuws elftal zal beperken, maar 
wellicht komen er nog onver-
wachte kansen.

Jan van der Weele.

Zeeuws elftal tegen NAC (2011), foto Robert de Jonge
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Voetbal-
vrouwen 
Voor een interview 
met deze voetbalvrouw 
spreken we niet in de 
kantine van Kloetinge af, 
maar bij haar thuis op de 
bank.. Voor ons ook een 
vertrouwde plek! 

Vertel eens wat over jezelf…
“Ik ben Lineke Minderhoud, 26 
jaar oud! Moeder van Evy (3 
maanden) en 5,5 jaar samen met 
Jaap.
Ik kom uit Westkapelle en woon 
nu samen met Jaap in Heinkens-
zand.
Ik werk op een kinderdagverblijf 
als pedagogisch medewerkster.”

Hoe heb je Jaap ontmoet?
“Op het voetbalveld van vv Noor-
mannen, Westkapelle.
Noormannen speelde thuis tegen 
vv Luctor’88 en daar stond Jaap 
met een aantal vrienden te 
kijken.
Ik was daar ook, samen met een 
vriendin.”

Jaap heeft als hobby voetballen. 
Besteedt hij hier veel aandacht 
aan?
(Red: We hoeven niet lang op een 
antwoord te wachten) “Haha, ja! 
Ze trainen natuurlijk 2 a 3 keer 
in de week en op zaterdag spelen 
ze een wedstrijd. Op zijn dochter 
na (en mij natuurlijk), is dit zijn 
lust en zijn leven!” 

Het jonge geluk: Jaap, Evy en Lineke

Lineke MinderhoudDoor Willemijn Lijnse
en Marieke Esser
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Ga je wel eens kijken als Jaap 
moet voetballen?
“Ja, voordat Evy er was ging ik 
eigenlijk elke wedstrijd kijken. 
Zowel uit als thuis. Nu Evy er is, 
is dat wat minder. Maar als het 
even kan zijn we erbij!”

Jullie zijn, zoals je net al zei, 
afgelopen december de trotse 
ouders geworden van Evy. Wat is 
er veranderd aan het bezoeken 
van de wedstrijden nu Evy er is?
“Nu ze nog zo klein is, kan 
ik natuurlijk niet naar iedere 
wedstrijd. Maar als het even kan 
ga ik samen met Evy naar de 
voetbal. De ene keer zie ik meer 
voetbal dat de andere keer, haha.
Maar ook voor Jaap is het super 
als zijn kleine meid mee is naar 
de voetbal.”

Kom je al lang op Kloetinge en 
wat vind je van de club?
“Sinds mijn relatie met Jaap kom 
ik op Kloetinge. Dus ruim 5 jaar.
Ik vind Kloetinge een gezellige 
en sportieve vereniging!”

Wat vind je van het voetbalspel?
“Super, ik ben opgegroeid met 
voetbal!
Zelf heb ik ook altijd gevoetbald, 
dus voetbal hoort er voor mij 
helemaal bij!”

Hoe was je zelf in het veld?
“Ik was altijd erg fanatiek, wilde 
graag winnen en probeerde hier-
bij ook altijd sportief te blijven.. 
Dit lukte bijna altijd!” (Red: Er 
volgt een veelzeggende blik! Wij 
weten genoeg..)

Jaap uit de kantine is…
“Dan heeft hij een lekker potje 
bier op!” 

Wat vind je de goede en slechte 
punten van Jaap op voetbalge-
bied?
“Ik zie Jaap graag als laatste 
man. Hij is een goede verdediger 
en weet vaak net dat laatste “tik-
kie” te geven zodat de tegenstan-
der de bal niet (meer) heeft.
Minpunt is toch wel dat Jaap veel 
gele kaarten pakt!”

Wat zijn je eigen hobby’s? 
“Ik heb ongeveer 18 jaar gevoet-
bald bij vv Noormannen. Maar 
doordat we niet genoeg dames 
hadden, werd het team opgehe-
ven.
Nu vind ik het leuk om te bad-
mintonnen en voetbaltraining te 
geven.”

Een zaterdagmiddag winkelen of 
een zaterdagmiddag op het Wes-
selopark in Kloetinge?
“Een zaterdag middag op het 
Wesselopark natuurlijk!”
 
Leg de term buitenspel eens uit.
“Als de aanvaller van het ene 
team tussen de keeper en de 
verdediger van het andere team 
staat op het moment dat de bal 
naar hem wordt gespeeld.” (Red: 
Een triomfantelijke blik volgt!)

Wil je nog iets kwijt?
“Ik wens iedereen veel kijk- en 
voetbalplezier!!”

Vertrouwenspersoon vv Kloetinge
Ton de Craene functioneert sinds 2011 als vertrouwenspersoon
bij vv Kloetinge. 
Al meer dan 18 jaar draagt hij de vv Kloetinge een warm hart toe.
In het dagelijks leven is hij werkzaam als ergotherapeut/arbeidsdeskundige. 

Als er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dient dit in eerste instantie met de leiding 
besproken te worden. Als het conflict niet op deze manier op te lossen is, kan een beroep gedaan worden 
op de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft als taak om iemand die binnen de vereniging geconfronteerd wordt met 
ongewenst gedrag tot steun te zijn en zorg te dragen voor een goede opvang.
Het spreekt voor zich dat contacten in een sfeer van veiligheid en discretie plaats vinden.
Alleen wanneer betrokkene er in toestemt, wordt de inhoud van de gesprekken met derden gedeeld.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar via: vertrouwenspersoon@vv kloetinge.nl
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Bob gaat de Zeeuwse sportkantines in
Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een vijfde 
van de verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel is. 
Iedereen is het er wel over eens dat dat niet acceptabel is. Van maart tot juli wordt de Bob-campagne spe-
ciaal ingezet in sportkantines. Bezoekers van Zeeuwse voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs worden 
tijdens de pilot ‘Bob in de sportkantine’ aangespoord om alcoholvrij te rijden en met elkaar af te spreken 
wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Zo kan de sport op een positieve manier meehel-
pen om de verkeersveiligheid te vergroten. Als vv Kloetinge ondersteunen wij de BobSport-campagne in 
Zeeland.

Stimuleren van samenrijden
Van de kantinebezoekers maakt 
60% reeds de Bob-afspraak. Eén 
op de vijf Bob’s blijkt echter toch 
alcohol te hebben gedronken. 
De pilot heeft als doel dat nog 
meer mensen de Bob-afspraak 
maken. Dat de Bob’s zich aan de 
afspraak houden en dus nuch-
ter achter het stuur stappen. 
Daarom luidt de slogan “Scoor 
eerst een Bob. 100% Bob 0% 
op”. Iedere club krijgt een pak-
ket voorlichtingsmaterialen. Een 
promoteam bezoekt 20 clubs om 
op een ludieke manier aandacht 
te vragen voor de Bob-gedachte. 
Door deel te nemen aan de foto-
wedstrijd kunnen leuke prijzen 
gewonnen worden. Daarnaast 
gaat de politie extra controleren. 
Via Twitter @Bobsport_ZLD kan 
de campagne worden gevolgd.  

Jeugd + alcohol = geen goede 
mix
In onze maatschappij worden 
kinderen al jong geconfronteerd 
met overmatig alcoholgebruik 

Meer informatie? Kijk op www.rovz.nl en www.lznvz.nl of volg @
BobSport_ZLD 

Onze huisregels over alcohol 
1. Spreek met elkaar af wie de Bob wordt. 100% Bob heeft 0% alco-

hol op!
2. Er wordt geen alcohol gedronken buiten de kantine of het terras, 

behalve bij speciale gelegenheden. 
3. In de kantine wordt geen alcohol geschonken aan: jongeren onder 

de 16 jaar, jeugdbegeleiders in functie en chauffeurs van teams in 
functie. 

4. Barfunctionarissen drinken niet tijdens diensttijd. 
5. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet achter de bar. 
6. Wij houden geen prijsacties met alcohol.
7. Er wordt geen alocoholhoudende drank verkocht voor 11.30 uur.
8. Het bestuur wil voorkomen, datpersonen met meer dan het toe-

gestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op grond 
daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden 
geweigerd.

Zo zorgen we samen dat we allemaal veilig thuiskomen!

van jongeren en volwassenen. 
Hierdoor gaan deze kinderen 
zelf ook eerder beginnen met het 
drinken van een biertje, wijntje 
of breezer. Soms met ernstige 

gevolgen. Daarom zijn er wette-
lijke regels die alcohol onder de 
16 verbieden. 

Ledenmutaties
Nieuw
Danique Böseler
Melle van Dalen
Rida Daoudi
Toya de Graaf
Diederik Hiensch
Lieke Korstanje
Delano de Marco
Lana Nagelhout

Amber van Pagee
Manouk Poot
Luuk Remmerswaal
Sven Rijn
Angie Rottier
Isabel Schuitert
Gerard Severijnsen
Finn Verhulst

Vervallen
Kees Geuze
Cees Houtepen
Mohammed Moutahhir
Faas Rokven
Jurgen de Ruiter
Dimitri Schillemans
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Februari

Omdat Koning Winter zijn greep op het weer kwijt was, konden we 
de laatste week van februari dan toch nog de wei in voor het serieuze 
werk. Overigens hadden we half februari al een heel serieuze zaak ge-
had. De jaarvergadering van de scheidsrechtersvereniging. De opkomst 
was groot en dat is denk ik voor dit bestuur een bewijs dat ze goed 
bezig zijn. Dat zijn ze volgens mij ook! De gebruikelijke prijzen werden 
uitgereikt en ook waren er de altijd weer leuke toespraken. Ik vond 
het deze keer ook kwalitatief een goede vergadering. Wel moet me iets 
van het hart. Er was een aantal mensen die bedenkingen hadden bij 
de ‘scheidsrechter van het jaar verkiezing’ voor de Zeeuwse voetbala-
wards. Zij vonden dat je geen ‘beste scheidsrechter’ kon kiezen. Voor alle duidelijkheid; ze kiezen bij deze 
verkiezing niet de beste scheidsrechter maar ‘de scheidsrechter van het jaar’! En ‘scheidsrechter van het 
jaar’ kun je om vele reden worden. Bijvoorbeeld omdat je heel lang op niveau fluit (de terechte winnaar 
van vorig jaar) of net als ik vorig jaar, heel veel wedstrijden hebt gefloten. Het heeft dus niets met beste 
of slechtste te maken. Anders hadden ze mij vorig jaar ook niet genomineerd. Dus ik ben het niet eens met 
deze kritiek. Ik denk dat we als scheidsen juist blij moeten zijn met deze positieve aandacht. Dat wilde ik 
even kwijt! Overigens waren de hapjes na de vergadering van een dusdanige kwaliteit dat het weer vlug 
laat was.

Gezellig
Dan nu weer over tot de orde van 
de dag, het voetbal. Ik mocht 
deze keer naar het westen van 
Brabant. In het begin van het sei-
zoen was ik al een keer bij deze 
ploeg geweest. Uit deze ervaring 
weet ik, dat de ontvangst niet 
groots is maar deze keer sloeg 
het alles. Toen ik binnenkwam 
zaten er nog drie mensen in 
de bestuurskamer maar na een 
paar minuten gezellig keuvelen 
besloten er twee naar de kantine 

te gaan. Je gaat je bijna afvra-
gen of je stinkt of uit je mond 
ruikt. Ik bleef alleen over met 
het oude baasje dat net als de 
vorige keer ging vertellen dat 
hij ook gefloten had. Omdat ik 
dit verhaal al kende ben ik maar 
begonnen met de passencon-
trole. Helaas verliep dat ook niet 
soepel aangezien de bezoekers 
nog in geen velden of wegen te 
bekennen waren. Dan maar eerst 
omkleden maar dat viel met drie 
collega’s in een hokje van twee 

bij twee ook niet mee. Toch lukte 
het mij om alles aan te krijgen. 
Daarna kon ik gelukkig de pasjes 
van de bezoekers controleren 
want die hadden de bestuurska-
mer inmiddels ook gevonden. De 
thuisploeg nam het overigens op 
tegen een ploeg uit het Dordse.
 
Gezien mijn plaats op de rang-
lijst mag ik mij waarschijnlijk de 
rest van het seizoen alleen maar 
meer bezighouden met degrada-
tiekandidaten. Deze ploegen wa-

DE COLUMN
VAN KEES
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Trainingskamp
De eerste selectie zou in het begin van dit jaar op 
trainingskamp gaan naar Spanje. Graag hadden we als 
redactie de lezers daarvan een (beeld)verslag willen 
voorschotelen, maar ondanks aandringen van onze kant 
heeft niemand van de betrokkenen de moeite genomen 
een verslagje te schrijven. We vragen ons nu af of ze daar 
wel echt zijn geweest. Wellicht ging de reis niet verder 
dan Schiphol.

Kort na thuiskomst werd bekend, dat de trainer er de brui 
aan gaf. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze vlak bij de 
Amsterdam ArenA op kamp geweest zijn. Dat was in die 
tijd immers een broeinest van onrust en gekonkel!

Kort na thuiskomst werd bekend, dat de trainer er de brui 

voorschotelen, maar ondanks aandringen van onze kant 

een verslagje te schrijven. We vragen ons nu af of ze daar 

Kort na thuiskomst werd bekend, dat de trainer er de brui Kort na thuiskomst werd bekend, dat de trainer er de brui 

ren het in ieder geval allebei. Dat 
was ook af te zien aan de kwali-
teit van het voetbal. En zelfs aan 
het veld want de familie Konijn 
had hier na de strenge vorst zijn 
toevlucht gezocht. Dus voor de 
wedstrijd maar eerst alle kuilen 
laten dichten. Dat vond de ter-
reinknecht overigens maar grote 
onzin. Die zei dat ze vroeger wel 
op slechtere velden speelden. 
Maar waarschijnlijk was dat nog 
in de tijd dat er zeven blikjes in 
een sixpack zaten. De ploegen 
pasten zich overigens moeite-
loos aan het veld aan want zij 
speelden ook knollenvoetbal. Ik 
had voor de wedstrijd al gezien 
dat er weer een rapporteur was 
dus waarschijnlijk wil de voet-
balbond toch echt zeker weten 
dat ik degradeer. Na mijn twee 
mindere optredens in januari 
wilde ik toch ook vooral voor 

mezelf weer wel eens lekker 
fluiten maar in dit soort wed-
strijden is het altijd moeilijk. De 
belangen zijn groot en de spelers 
en trainers staan onder grote 
druk. De twee trainers stonden 
dan ook een hele wedstrijd te 
stuiteren maar lieten mij geluk-
kig met rust. Over de wedstrijd 
kunnen we kort zijn het was 
super slecht qua voetbal. Beide 
ploegen scoorden voor rust een 
keer en daar bleef het bij. Het 
aantal kaarten bleef beperkt tot 
één en dat vind ik dan weer leuk. 
Overigens gaf de wedstrijd mij 
gelukkig weer het goede gevoel 
terug. De spelers accepteerden 
mij volledig en ik kon mezelf 
ook niet betrappen op vreemde 
beslissingen. Ik was scherp en 
dat deed me goed. Het enige 
minpuntje bij dat lange-halen-
vlug-thuisvoetbal is natuurlijk 

dat mijn “niet sprintvermogen” 
juist heel erg opvalt. Maar goed 
dat lees ik dan wel weer terug in 
mijn rapport. Voor het overige 
was het gewoon een heel leuke 
middag en die pakt niemand mij 
meer af. Nu ik de prestatiestek-
ker eruit heb getrokken fluit ik 
gewoon lekker ontspannen en 
echt voor de lol. Dat beviel me 
in deze wedstrijd in ieder geval 
goed. 

Kees 

Valencia
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EERSTE	SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent	trainer
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 Lindenberg 23 05 37

SENIOREN
2e T Erwin v.d. Woerdt 06 22 48 85 61
 L Peter Blomaard 31 25 62
3e T  Huib Quinten 06 13 35 70 76
  Hans de Bruine 21 39 33
 L Ruud Godeschalk 21 20 93
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Humphrey Scholten 23 07 14
  Bas Schuitert 23 33 14
  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 Jesuino dos Santos 22 06 48
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD	JEUGDOPLEIDING
	 	 John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, B1, C1 Wim Steenbergen 22 18 35
A2, A3, B2, B3,
C2, C3, C4 Wim Steenbergen 22 18 35
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  Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V René de Vos
A2 T Vacature
 L John Hofs 21 29 36
A3 T/L Vacature
B1 T Ilvan Schrier
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
  Dirk Bakx 
B2 T William Hoondert 64 98 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
B3 T Vacature
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Gerard Murre 21 19 33
   Karel Voorbach 25 10 67
  Ron Traas 06 42 76 11 75
C3 T Wim steenbergen 22 18 35
C4 T Theo van Sabben 23 38 98

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 L Ad Joosse 21 49 32
  Loek Schipper 23 00 20
D2 T Remco Krijger 62 11 01
  Jacco de Zeeuw 25 01 73
D3 T Kees Zwamborn 22 05 60
  André Verschoor 23 01 94
  Peter Korstanje 25 02 13 
D4 T Jacco Louwerse 21 74 74
  Jan-Kees de Bruine 25 12 93
  Wijnand Snoek 21 86 93
D5 T Marco Koreman 06 20 57 16 90
  Danny Hijdra 38 39 30
D6 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
E2 T Reinier Scholten 22 80 29
  Jan Zandee 21 19 99
E3  T Marco Borghart 23 34 47
  Piet-Jan Kole 23 39 73
  Abdel Sea 25 10 07
E4 T Jan Bouman 21 51 21
  Rob Minnaar 23 19 91
  Martin de Visser 40 33 26
 L Lucas Markwat 21 28 86
E5 T Ben Janse 06 23 98 75 09
  Alida van de Panne 23 25 27
  Bob Schenk 06 19 92 07 20
 L Harry van Waveren 06 14 43 53 25
E6 T Remco Mulder 23 29 47
  Rolf Bosboom 27 15 70
  Rien Menheere 23 16 85
E7 T Berty van der Heide 38 11 40
  Alfons Bals 22 76 54
  Wietse van Ruiten 34 08 88
E8 T Marco van de Linde 27 10 20
  Martin Huyse 22 66 37
  Evert de Giojsel 21 96 29
E9 T Mischa Flore 22 22 71
  Robert Velthuizen 23 23 38
F1 T Hans de Bruine 21 39 33
  Eric Houtepen 21 37 39
F2 T Rien de Bruine 21 72 35
  Eric van Eijkeren 06 51 72 85 85
 L Eric Westerbeeke 06 55 77 12 29
F3 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
  Kees Hollestelle 21 10 00
  Richard Eulink 21 88 83
  Ricardo de Marco 22 99 83
F4 T Philip van Gurp 31 65 00
  Niels Meijer 21 93 25
F5 T Bob Schouten 31 26 46
  Ron Houtepen 22 21 37
F6 T Jacco Honing 25 07 56
  Jan-Kees de Bruine 25 12 93
  Geugh Zijlstra 23 01 02
F7 T Remco van der Kuijl 25 95 55
  Jarno Schroevers 21 52 45
F8 T Michael Romijn 25 75 29
  Berry Simonse 23 36 33
  Rob Nonnekes 22 07 62
F9 T Cor van Gogh 25 14 33
  Ronald Goetheer 25 15 27
F10 T Jeffrey van de Velde 22 99 99
  Abko Nijsse 27 58 40

MINISTARS
Mini1 T  Wijnant Snoek 21 86 93
  Sander van Rooijen 23 30 42
Mini2 T Abdel Azzagari 23 29 22
  Hans Pekaar 22 82 53
  Ronald Geldof 37 00 32
Mini3 T Hans de Bruine 21 39 33
  Mark Evertse 25 11 54

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE	NAMEN
Consul
Jan van de Plasse 21 23 91
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 21 47 77
Archief
Joop Quinten 22 31 39
Beheerder	clubhuis
?
Beheerder	sponsorhome
Denise Dekker 21 45 76
Bezorging	clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Scheidsrechterscoördinator
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The	Green	White	Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

BUSINESSCLUB	VV	KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo


