
OP DE KORREL - maart 2013  | 1 

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

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

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

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

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

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

maart 2013

Van de redactie
De wedstrijd van ons 1e elftal op zaterdag 2 maart j.l. in en tegen 
Nieuw Lekkerland zullen we maar snel vergeten. Het spel was geen 
enkele afspiegeling van de thuiswedstrijd een paar weken geleden te-
gen ASWH. Daarom zand er over en ik hoop dat, behalve door de trai-
ner en de spelers, hier verder geen aandacht meer aan wordt besteed. 

Laten we alvast even vooruitblik-
ken naar de komende weken. Los 
van de resultaten kijken we uit 
naar de weersituatie. Denk eens 
terug aan het weer op zaterdag 
23 februari j.l. toen er op het 
kunstgrasveld toch nog enkele 
wedstrijden werden gespeeld. 
Niet alleen de pupillen stonden ’s 
morgens op het veld te bibberen 
van de kou maar ook ’s middags 
stonden de volwassenen te kou-
kleumen. Afgelopen najaar zijn 
we een paar keer met een nat 
pak thuis gekomen. Ook tijdens 
de winterperiode moesten er 
wedstrijden wegens sneeuw en 
vorst worden afgelast. Er is nog 
een aantal wedstrijden te spelen 
en we hopen dan tevens te ge-
nieten van de voorjaarszon. We 
wensen alle teams veel succes.

Afgelopen zaterdag hoorde ik dat 
bij de jeugd een paar wedstrij-
den uitgesteld moesten worden 

omdat verschillende jeugdleden 
nog op vakantie waren. Zelfs bij 
het 1e elftal waren nog vakan-
tieperikelen. Hoewel ik geen 
mening hierover wil uitspreken 
hoorde ik supporters de vraag 
opperen of spelers van het 1e we-
gens vakantie mogen ontbreken. 
Een andere opmerking die ik 
opving was de volgende: Als het 
carnaval is dan wordt er door de 
KNVB rekening mee gehouden 
want dan is er geen programma 
behalve wat inhaalwedstrijden in 
niet Katholieke streken. Als het 
voorjaarsvakantie is dan wordt 
er voor de jeugd toch een volle-
dig programma vastgesteld. Voor 
deze zaken moet je bij de KNVB 
zijn. Bij deze organisatie kom je 
wel eens meer voor verrassingen 
te staan. 
Ja, zo zie en hoor je wel eens wat 
en dat kun je dan als redactielid 
nog eens even kwijt als je een 
voorwoord moet schrijven. Zoiets 
plaats je niet op de website en 
daarom zijn we het als redactie 
unaniem eens met het bestuur 
dat ons mooie en steeds goed 
verzorgde clubblad niet moet 
worden afgeschaft.

Leen Kraak
redactielid
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Van de voorzitter
In Op de Korrel van februari 2013 deelde ik u mee dat het bestuur bijna compleet 
was. We waren nog op zoek naar een jeugdvoorzitter. Deze hebben we inmiddels 
gevonden. Sam de Vlieger, voor de VVK geen onbekende, is bereid gevonden om 
deze functie op zich te nemen en daar zij we bijzonder blij mee. De ALV moet uiter-
aard hier nog mee instemmen maar daar verwacht ik geen problemen.
Nu we als bestuur compleet zijn kunnen we weer andere zaken oppakken.

Ook op medisch gebied proberen 
we de lat wat hoger te leggen. 
Zo is er de afgelopen weken door 
een paar enthousiaste leden (en 
ook nog gesponsord) een cursus 
voor de bediening van de AED 
georganiseerd. Een 15 tal perso-
nen heeft hieraan meegedaan en 
zij hebben allemaal hun certifi-
caat ontvangen.

De evenementencommissie 
draait op volle toeren. We heb-
ben nog een paar toernooien 
(Dick Bunt toernooi en Bedrijven-
toernooi) maar debetrokkenen 
zijn ook al bezig met de afslui-
ting van het seizoen.
De commissie ‘Zonder respect 
geen voetbal’ is aan de slag 
gegaan. We wachten af wat er 
uitkomt.

Naast de wedstrijden van het 
1e probeer ik af en toe ook een 
wedstrijd te zien van een ander 
elftal. Het is altijd goed om je 

belangstelling ook voor deze 
elftallen te tonen.

Als u deze Op de Korrel leest 
heeft inmiddels de uitreiking 
van de coachjassen voor trainers 
en leiders van de jeugdelftallen 
plaatsgevonden. Deze jassen zijn 
gesponsord door RaboBank Oos-
terschelde die ook hoofdsponsor 
van de vereniging is geworden. 
Het zal overigens niet bij de 
coachjassen blijven want op het 
gebied van kleding komt er nog 
meer aan.

Ook de grote verloting komt er 
weer aan. Zo zie je dat de vereni-
ging bruist van alle activiteiten. 
We kunnen dan ook nog steeds 
vrijwilligers gebruiken al is 
het maar voor een paar uur per 
week. 
Ik sluit mijn bijdrage af met 
enkele opmerkingen:
Willen de leiders er voor zorg-
dragen dat het kleedlokaal na 

gebruik in een fatsoenlijke staat 
wordt achtergelaten? Je wilt niet 
weten wat je na het weekend 
vindt in deze kleedlokalen.
Willen de leiders er tevens op 
toezien dat na de training de 
doeltjes niet meer op het veld 
blijven staan? Bij het onderhoud 
van de velden is dit voor de 
Gemeente buitengewoon lastig. 
De doeltjes moeten dan eerst 
verwijderd worden en dat is niet 
hun taak.
Na het douchen of de training 
van je team even kijken of de af-
spraken zijn nagekomen. Je voor-
komt veel ergernis bij anderen 
die het weer moeten opknappen.

Met sportieve groeten,

Rinus Dieleman
Voorzitter 
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Uit de bestuurskamer
• In de komende zomer zal het kunstgras van het 2e veld 

vervangen worden.
• Gezien de contributieachterstanden is er door het bestuur 

een besluit genomen over gedragsregels bij wanbetaling. Op 
pagina 9 is hierover een artikel geplaatst.

• Gezien het feit dat leden en ouders af en toe niet weten 
wanneer en bij wie men het lidmaatschap moet/kan opzeggen 
zijn artikel 4 en 5 van het Huishoudelijk Reglement toegevoegd 
bij genoemd artikel over gedragsregels bij wanbetaling

 contributie.
• Bij het lezen van dit artikel is de nieuwe webshop in de lucht, hierop kunt u kleding en merchandising 

bestellen (zie pagina 30).
• Dhr. Sam de Vlieger is bereid gevonden om de functie van Jeugdvoorzitter op zich te nemen. Het bestuur 

zal hem dan ook voordragen in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
• Zet alvast in uw agenda:
 De Algemene Ledenvergadering is gepland op 11 juni 2013, aanvang 19:30 uur.

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 vereni-
ging.

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.
Enkele jaren geleden 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!” 

Wel willen we graag de lege 
boekjes terug, zodat we na de 
trekking kunnen uitzoeken wie 
de prijswinnaars zijn. Vorig jaar 
hadden we binnen een week na 

De Jaarlijkse Verloting.
Binnenkort ontvangen alle leden weer de boekjes met 25 loten. Het is de bedoeling dat elk lid loten ver-
koopt. 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. 

Mijn moeder weet dat niet en dat zal ik ook 
maar zo laten!
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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.

Vrijwilligers
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 11 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 op-
halen in het kleedgebouw. Van 
deze extra boekjes 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 verkoopt, 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 
is waardebonnen naar keuze 
ter waarde van 1.000 euro, de 
tweede prijs is een dames- of 

herenfiets of fitnessapparatuur 
t.w.v. 750 euro van Jeremiasse 
Fiets en Fitness en de derde prijs 
een waardebon van 250 euro 
voor levensmiddelen bij Bakkerij 
en Supermarkt Boer. De andere 
prijzen zijn in hoofdzaak waarde-
bonnen van sponsoren van onze 
vereniging. 

Broers
Zou de scheidsrechter bij de wedstrijd Kloe-
tinge 1 – ASWH 1 iets hebben tegen broers, 
die in één team spelen? Deze scheidsrechter, 
die overigens volgens velen een prima partij 
floot (op de site van ASWH denken ze daar 
anders over) stuurde de broers Van Dommelen beide van het 
veld. Dat zelfde gebeurde bij de bekerfinale tussen Kozakken 
Boys en Kloetinge.
Toen waren de gebroeders Esser de klos.

anders over) stuurde de broers Van Dommelen beide van het 

Belangrijk!
- Elk lid krijgt een boekje met 25 loten.
- De leden die contributie betalen, kunnen het geld van de 

loten zelf houden.
- Laat de kopers zo mogelijk hun gegevens invullen. We kun-

nen dan contact opnemen met de prijswinnaars.
- Zorg, dat de lege boekjes weer worden ingeleverd; uiterlijk 

op 11 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 betalen wordt verzocht ook 

25 loten te verkopen; zij dienen dan 20 euro af te dragen 
(uiterlijk op 11 mei).

- De winnende lotnummers worden bekend gemaakt op 8 juni 
bij de seizoensafsluiting.

- De winnende lotnummers zijn daarna te vinden op
 www.vvkloetinge .nl 
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Samenspel bij vv Kloetinge
Op 1 december 2012 vindt in Almere een dramatisch incident plaats, waarbij na een wedstrijd een grens-
rechter tegen de grond wordt gewerkt en daarna klappen en trappen krijgt, die uiteindelijk dodelijk blijken 
te zijn. 
In het weekend van 8 en 9 december 2012 heeft de KNVB de amateurcompetities volledig stilgelegd, zodat 
iedereen kan stilstaan bij deze gebeurtenis. Het incident lijkt niet op zichzelf te staan, maar is exempla-
risch voor situaties die op heel veel plaatsen in en langs het veld kunnen ontstaan.

Ook bij vv Kloetinge beseft het 
bestuur dat het onverwachts kan 
misgaan langs de lijn of daar-
binnen. Op 8 december 2012 
wordt dan ook een bijeenkomst 
georganiseerd met als thema 
‘Zonder respect geen voetbal’. In 
een volle kantine worden door 
mensen van binnen en buiten de 
vereniging meningen naar voren 
gebracht en ervaringen ge-
deeld. Geconstateerd wordt dat 
het ontbreken van respect een 
probleem is, dat op veel plaatsen 
in de samenleving bestaat. Maar 
hier mag niet in worden berust. 
Het afschuiven van het probleem 
naar anderen of de politiek 
helpt niet. De vraag is wat we 
gezamenlijk kunnen doen bij vv 
Kloetinge om te proberen uitwas-
sen te voorkomen.

Begin januari 2013 besluit het 
bestuur om een commissie in te 
stellen, die moet adviseren over 
dit onderwerp aan de vereniging. 
De opdracht voor de commissie 
luidt:
1. Doe een aantal concrete 

aanbevelingen op welke wijze 
het respect voor elkaar op en 
langs het veld te bevorderen; 

2. Bekijk kritisch de normen- en 
waardenparagraaf uit ons 
beleidsplan en formuleer een 
aantal concrete tekstaanpas-
singen die recht doen aan de 
huidige stand van zaken in de 
normen- en waardendiscussie 
op en langs het voetbalveld.

Het bestuur acht het essentieel 
dat de adviezen concreet, prag-
matisch en snel (= begin komend 

seizoen) realiseerbaar zijn. Aan 
het einde van het voetbalseizoen 
(mei/juni) is er een ledenverga-
dering en het zou mooi zijn, als 
daar het advies van de commis-
sie kan worden gepresenteerd. 
Trekker van de commissie is 
Harry van Waveren. Daarnaast 
nemen Jaap Esser en Peter Kor-
stanje zitting in de commissie. 

Op zaterdag 2 februari 2013 or-
ganiseert de KNVB district Zuid I 
een vervolgbijeenkomst over dit 
onderwerp, want voetballen met 
respect doen we samen: ‘Voetbal 
+ Respect = Samenspel’. Ook in 
deze bijeenkomst worden vele 
ervaringen en ideeën met elkaar 
gewisseld. 
Gezien de vele ideeën die hier 
ook naar voren komen, is het 
niet langer de vraag óf Kloetinge 
verder kan bijdragen aan voet-
ballen met respect, maar welke 
afspraken en maatregelen passen 
bij het karakter van vv Kloetinge. 

De commissie Voetbal + Respect 
= Samenspel heeft uit de gros-
lijst van de bijeenkomst in Breda 
een aantal voorstellen gese-
lecteerd, die naar haar mening 
passen bij de vereniging. In een 
bijeenkomst met ca. 15 interne 
en externe betrokkenen willen 
we deze voorstellen begin april 
bespreken. Mede op basis van de 
inbreng van deze mensen wordt 

een advies opgesteld, dat in de 
eerstvolgende ledenvergadering 
kan worden besproken. 

We staan dus nog maar aan het 
begin van het veel bewuster met 
elkaar omgaan met respect voor 
elkaar, in en langs het veld. Als 
commissie rekenen we op de 
steun en inzet van veel leden van 
Kloetinge, om dat met elkaar te 
realiseren!

Harry van Waveren

Voetbal + Respect = Samenspel

FOTO RIEN WALRAVEN



OP DE KORREL - maart 2013  | 7 

25 mei
Dick Bunttoernooi E, F en Mini’s

21 april
Jeugdbezoek Feyenoord - Vitesse

18 mei
Dick Bunttoernooi D en C

31 mei
ING Bedrijventoernooi

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

11 juni
Algemene ledenvergadering

8 juni
Seizoensafsluiting

14-16 juni
Zomerkamp E-pupillen

14-16 juni
Zomerkamp F- en minipupillen

Voetbal en Cultuur
Volgens sommigen gaan Sport, en dan vooral Voetbal, en Cultuur niet 
samen.
Bij Kloetinge echter wel, tenminste als je het verslag op de website van 
ASWH mag geloven. Volgens de schrijver van dat verslag hebben mini-
maal twee spelers van Kloetinge 1 de Zeeuwse Theaterschool gevolgd.

Zouden de twee spelers van ASWH dan cultuurbarbaren zijn? 
Of zouden de druiven een beetje zuur zijn?
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Een middagwedstrijd is na-
tuurlijk leuker voor de jongste 
spelers die dan veel makkelijker 
mee kunnen dan bij een zater-
dagavondwedstrijd.
Maar het is een zondagmid-
dagwedstrijd, terwijl wij een 
zaterdagvereniging zijn! Ge-
lukkig heeft het hoofdbestuur 
goedkeuring hiervoor gegeven en 
gaan we met 6 bussen richting 
Rotterdam.

Fijn dat er weer voldoende trai-
ners en begeleiders zijn die voor 

onze spelers zorg willen dragen. 
Hierbij nogmaals de laatste 
puntjes:
Zondag 21 april om uiterlijk 
13.45 uur aanwezig. We lopen 
‘per busindeling’ achterom het 
2e veld naar de bussen die klaar 
staan in de Tervatenseweg.
Let op!! Op tijd aanwezig zijn, we 
wachten niet met vertrek. Ieder 
dient zelf eten en drinken mee 
te nemen en misschien nog iets 
extra’s voor de terugreis. 
De bussen blijven in Rotterdam 
staan. 

In het Feyenoord stadion zitten 
we bij elkaar in een speciaal 
gezinsvak. 

Met z’n allen met de bus is al 
een feestje en dan nog zo’n 
wedstrijd! Nog een paar weekjes 
geduld maar dan hopen we op 
een leuke, gezellige en span-
nende voetbalmiddag die de 
jeugd van vv Kloetinge niet snel 
zal vergeten.

Organisatie
Jeugd activiteitencommissie    

Jeugd gaat naar de Kuip!
voor de wedstrijd

Feyenoord – Vitesse

Datum:  zondag 21 april 2013 
Aanwezig: 13.45 uur Wesselopark
Vertrek bus: 14:15 uur
Wedstrijd: 16:30 uur 
Terug: ca 20:15 uur Wesselopark
Voor wie: A jeugd t/m de Mini’s, 
 incl. trainers/begeleiding
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Gedragsregels bij wanbetaling contributie
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is 
bepaald dat ieder lid van de vereniging contributieplichtig is behalve als 
men daarvan wordt vrijgesteld.
Het bestuur beslist of een lid vrijgesteld wordt van contributiebetaling.

Om aan onze financiële verplich-
tingen te kunnen voldoen is het 
dus van belang dat ieder lid op 
tijd zijn of haar contributie be-
taalt. Om de betaling eenvoudi-
ger te maken wordt in september 
en februari een acceptgirokaart 
toegezonden of wordt de contri-
butie via automatische incasso 
van de bank/ girorekening afge-
schreven.

Het allergrootste deel van de le-
den betaalt op deze wijze keurig 
en tijdig de contributie. Helaas 
is er een klein deel van de leden 
dat niet tijdig betaalt of waarbij 
vanwege saldotekort afschrijving 
niet mogelijk blijkt te zijn.

Het Bestuur heeft besloten de on-
derstaande gedragsregels toe te 
passen bij het niet tijdig betalen 
van de contributie. 

- Als na 2 weken (na verzending 
of incasso) geen betaling is 
ontvangen of de betaling is 
gestorneerd (geweigerd) wordt 
een herinneringsbrief gestuurd 

met het verzoek binnen 2 we-
ken te betalen.

- Bij geen ontvangst van beta-
ling wordt persoonlijke contact 
gezocht met het seniorlid of de 
ouders/verzorgers van pupillen 
en junioren.

- Leidt dit contact niet binnen 2 
maanden tot betaling dan zal 
het bestuur het betreffende 
lid schriftelijk een verbod op 
trainen en spelen van wedstrij-
den opleggen voor de periode 
tot dat de contributieschuld is 
betaald.

- De achterstallige contributie 
wordt verhoogd met een be-
drag van € 25,- voor adminis-
tratiekosten.

- Spelers die aan einde van het 
seizoen niet aan hun verplich-
tingen hebben voldaan worden 
dan pas ingeschreven voor 
het nieuwe seizoen als aan 
alle betalingsverplichtingen is 
voldaan.

- uiteraard is overschrijving naar 
een andere vereniging niet mo-
gelijk voor spelers, die niet aan 
hun financiële verplichtingen 
hebben voldaan.

Het lidmaatschap wordt 
aangegaan voor minimaal één 
verenigingsjaar. Tussentijds 
opzeggen van het lidmaat-
schap ontslaat een lid niet van 
de verplichting de contributie 
te betalen voor het volledige 
verenigingsjaar. Bij gegronde 
argumenten kan het bestuur 
besluiten een deel van de 
contributieverplichting kwijt te 
schelden.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 4
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni 
plaats te vinden bij het bestuur of het daartoe aangewezen lid 
(Wim de Vos – ledenadministratie). 

Artikel 5
Opzegging van het lidmaatschap wordt pas geaccepteerd nadat:
- aan de volledige contributieverplichting is voldaan;
- de clubpas is ingeleverd;
- andere aan de vereniging toebehorende eigendommen zijn 

ingeleverd.

Bestuur vv Kloetinge
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Declaratiefonds en Jeugdsportfonds
 
De gemeente Goes heeft een declaratiefonds voor sociale en culturele 
activiteiten. Voor mensen met een minimuminkomen is het mogelijk om 
via dit fonds een tegemoetkoming te krijgen voor een aantal activiteiten.

Te denken valt dan o.a. aan con-
tributies van (sport)verenigingen 
en vergoeding van benodigdhe-
den voor die sport (b.v. voetbal-
schoenen), zwemlessen enz. Het 
gaat te ver om hier alle moge-
lijkheden op te noemen. Op het 
Stadskantoor kan bij de informa-
tiebalie een folder en eventueel 
een aanvraagformulier worden 
afgehaald.

Jeugdsportfonds
Verder neemt de gemeente Goes 
ook deel aan het Jeugdsportfonds 
Zeeland. Uit dit fonds is een ho-
gere vergoeding mogelijk als het 

gaat om sportactiviteiten. Het 
fonds is bestemd voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar en het betaalt 
de volledige contributie recht-
streeks aan de sportvereniging. 
Daarnaast is er, afhankelijk van 
de hoogte van de contributie nog 
een tegemoetkoming in de vorm 
van een tegoedbon mogelijk voor 
sportkleding en sportmaterialen.
Een folder en aanvraagformulie-
ren zijn te krijgen bij het Klanten 
Contact Centrum in het stadskan-
toor.

Op de website
www.jeugdsportfonds.nl
vindt u verdere informatie over 
het Jeugdsportfonds.

ALLE KINDEREN
MOETEN KUNNEN
SPORTENBron: Gemeente Goes
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Bouw
Eindelijk is het er toch van 
gekomen! Toen we enkele jaren 
geleden bezig waren met de 
bouw van de nieuwe kleedac-
commodatie heb ik een paar keer 
geprobeerd een gesprek met de 
toenmalige directie van Meijers 
Staalbouw te regelen, want ook 
dit bedrijf leverde een aanzien-
lijke bijdrage aan de bouw. Het 
hele stalen geraamte van het ge-
bouw is door Meijers Staalbouw 
geleverd en gemonteerd. Ook 
de afwerking van het dak werd 
door dit bedrijf geleverd. Frank 
en Bennie hebben ontelbare uren 

doorgebracht met het monteren. 
Je kon de gele bus wel tekenen 
op het terrein. Daarom wilden 
we dit bedrijf aan u voorstel-
len, maar door allerlei oorzaken 
kwam het er toen gewoon niet 
van. Maar nu zijn we dan zo ver. 
 
Dorpssmid
Meijers Staalbouw is een on-
derdeel van de Meijers Groep. 
Naast staalbouwgerelateerde 
activiteiten houdt deze zich ook 
bezig met projectontwikkeling. 
Na 1920 ging de dorpssmid 
van Serooskerke zich wat meer 
toeleggen op wat andere pro-

ducten dan die direct noodza-
kelijk waren voor de agrarische 
omgeving. Het bedrijf breidde 
zich steeds uit en groeide uit tot 
wat het nu is; een bedrijf met 
ruim 60 werknemers, dat inter-
nationale bekendheid verworven 
heeft. Naast de hoofdvestiging 
in Serooskerke heeft het bedrijf 
ook een vestiging in Roemenië. 
Pieter: “Het werkgebied van 
Meijers Staalbouw beperkt zich 
dus niet tot Zeeland; er worden 
projecten uitgevoerd in het hele 
land en zelfs daar buiten spelen 
we een rol, zoals in het verleden 
in Schotland en Saoedi Arabië.”

Sponsor van de maand

Meijers Staalbouw

De BusinessclubvvKloetinge is een grote sponsorclub. Er zijn bedrij-
ven bij, die bijna iedereen kent, maar er zijn ook bedrijven, waar lang 
niet iedereen van weet wat of wie er achter die naam zit. De redactie 
van ‘Op de Korrel’ wil in elk nummer een bedrijf aan u voorstellen. 
Voor dit nummer reed ik naar Serooskerke (W) voor een gesprek met 
Pieter van de Kreeke, directeur van Meijers Staalbouw.
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Prijs
In 2006 ontving het bedrijf de 
Nationale Staalprijs, een prijs 
voor bijzondere projecten van 
staal. Het betrof toen de ge-
luidswal van 1,5 km lengte (de 
Acoustic Barrier) bij Leidsche 
Rijn in Utrecht. In deze ge-
luidswal is een showroom van 
auto-importeur Hessing inge-
bouwd. Pieter: “Het gaat hier om 
projecten, die bijna onmogelijk 
zijn; ze zijn uniek en dat is een 
prachtige prestatie van onze 6 
technisch tekenaars.” In 2010 
won Meijers Staalbouw opnieuw 
de Nationale Staalprijs, nu met 
het JinSo paviljoen bij de Arena 
in Amsterdam. Pieter: “We zijn 
daar natuurlijk erg trots op. Het 
geeft ook aan dat we top vaklui 
in dienst hebben. Andere grote 

projecten zijn de Arsenaal toren 
in Vlissingen, de minaretten 
van een moskee in Utrecht, het 
gebouw van de Betho in Klein 
Frankrijk in Goes en een grote 
speeltuin in Rotterdam. De 
laatste twee projecten doen we 
voor Bouwbedrijf Fraanje. Ook 
voor Van de Linde voeren we 
regelmatig projecten uit, zoals 
het kleedgebouw op het Wesselo-
park en nu weer een project in 
Halsteren.
Maar we voeren niet alleen 
grote projecten uit, ook in de 
woningbouw en de industriële 
bouw, zoals bedrijfsgebouwen 
voor industrie, handel en de 
agrarische sector zijn we actief. 
Van toenemende betekenis is 
ook het renovatiewerk; denk 
bijvoorbeeld aan de verwijdering 

van asbestdaken. We zijn hier in 
toenemende mate mee bezig.”

Personeel
De meeste medewerkers van 
Meijers Staalbouw komen uit de 
directe omgeving, Serooskerke 
en de omliggende dorpen. Pieter: 
“Heel veel van onze mensen wer-
ken al heel lang voor het bedrijf; 
er is weinig verloop. We zijn daar 
erg blij mee, want dat betekent, 
dat de mensen veel ervaring heb-
ben en dat de know-how binnen 
het bedrijf blijft. We doen alles 
zelf. We kopen staalproducten 
o.a. bij Van Wijnen en bewerken 
die binnen ons bedrijf. We kun-
nen nagenoeg alle bewerkingen 
zelf uitvoeren, ook de conserve-
ring. Alles wordt op maat ge-

maakt, conform de specificaties 
van de opdrachtgever. Daarvoor 
hebben we de benodigde kennis 
en machines in huis. We trans-
porteren het bewerkte staal met 
onze eigen vrachtwa gens en de 
montage gebeurt door ervaren 
mensen, die daarbij gebruik 
maken van onze eigen kranen. 
Voor al dat materiaal hebben we 
een eigen onderhoudsdienst. 
Ook zijn we gespecialiseerd in 
het monteren van stalen rol-
deuren. Dit is een belangrijke 
toegevoegde waarde geworden. 
De crisis in de bouw raakt ons 
ook; ook wij zullen ons moeten 
aanpassen aan de realiteit van 
de werkvoorraad.”

Geluidswal bij Leidsche Rijn

JinSo paviljoen Amsterdam

De montage gebeurt met eigen kranen
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Leraar
Pieter heeft zelf geen technische 
achtergrond. Na de middelbare 
school in Goes ging hij naar 
de Lerarenopleiding, waar hij 
Duits en Economie studeerde. 
Hij heeft echter niet echt voor 
de klas gestaan. Hij kwam in 
het bankwezen terecht, bij ABN 
AMRO, daarna heeft hij een 
tijdje gewerkt bij de Stichting 
Serviceflats, vervolgens bij 
Van Lanschot Bankiers in Goes, 
MeesPierson en ten slotte bij 
een projectontwikkelaar. Bij de 
laatste was hij betrokken bij een 
woningproject in Zierikzee en 
de bouw van een hotel in Burgh-
Haamstede. In bijna al deze func-
ties kwam hij in contact met on-
dernemers in het bedrijfsleven. 
Vorig jaar moest Henk Meijers, 
de eigenaar van het bedrijf om 
gezondheidsredenen een stapje 
terug doen. Hij benaderde Pieter 
met de vraag of hij de leiding 
over het bedrijf op zich zou wil-
len nemen. Pieter: “Ik heb eerst 
de kat uit de boom gekeken. Ik 
merkte dat hier een goede club 
mensen met veel talent werkt 
en ik heb de uitdaging dan ook 

aangenomen. Vanaf 2013 heb ik 
dus de leiding over het bedrijf. Ik 
probeer orders binnen te halen 
en daarbij heb ik veel gemak van 
mijn commerciële en financiële 
achtergrond. Vanuit mijn vorige 
functies ken ik heel veel aan-
nemers en beschik dus over een 
uitgebreid netwerk en dat komt 
goed van pas. Ik mis die tech-
nische achtergrond niet, want 
daarvoor hebben we voldoende 
deskundige mensen in huis.” 

Hoog niveau
De vv Kloetinge is voor Pieter 
geen onbekende vereniging; 
als F-pupil is hij bij de vereni-
ging begonnen. “Ik begon op 
de zelfde dag als Alexander van 
Keulen en heb alle jeugdteams 
doorlopen. Ik ben er 1 jaar uit 
geweest, toen deed ik aan atle-
tiek.” Zijn vader is ook nog een 
aantal jaren trainer/leider van 
zijn team geweest. Pieter zat in 
een groep met veel talent; hij 
maakte deel uit van het team, 
dat onder leiding van Jack Schip-
per uitkwam in de hoogste klas 
van het landelijke jeugdvoetbal. 
Daarin werd gespeeld tegen o.a. 

FC Den Haag, Excelsior, SC Fey-
enoord, PSV en Willem 2. Pieter: 
“Het was een mooie tijd, we 
speelden op een erg hoog niveau 
maar helaas heb ik niet zo heel 
veel gespeeld omdat ik in die 
tijd veel met ziekte te kampen 
had. Tijdens mijn studie stond 
het voetballen op een laag pitje. 
Ik heb nog een poos in Kloetinge 
3 gespeeld en later een jaar bij 
SSV. De periode in Kloetinge 3 
was heel leuk en ook het niveau 
was heel behoorlijk.” 
“We zijn zeer selectief in spon-
soring; we moeten er vooral een 
gevoel bij hebben. Behalve Kloe-
tinge sponsoren we bij voorbeeld 
vv Serooskerke en we doen ook 
aan gerichte sponsoring van eve-
nementen. Binnen Zeeland heeft 
Kloetinge een heel positieve 
uitstraling en daarom zijn we ook 
lid van de sponsorclub. Verder 
is het belangrijk om lid te zijn 
van een sponsorclub, waarvan 
zo veel bedrijven lid zijn. Ik kom 
regelmatig naar de wedstrijden 
van Kloetinge 1 kijken. Het is er 
altijd gezellig en ik vind het leuk 
(oude) bekenden te zien en te 
spreken.”
Als u de ‘kunstwerken’ waarmee 
Meijers Staalbouw in 2006 en 
2010 de Nationale Staalprijs 
heeft gewonnen wilt zien, kijk 
dan even op de website.

Enkele zakelijke gegevens:
Meijers Staalbouw
Hondegemseweg 6
4353 RS Serooskerke
Tel. 0118 – 592320
www.meijers-staalbouw.nl

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

Het bedrijfspand in Serooskerke (W)
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Tim Scholten
Tim was pupil bij de wedstrijd 
Kloetinge - ASWH (1-1)
op zaterdag 16 februari.
Hij is 9 jaar en speelt in F3.
Trainer/leiders zijn Hans de 
Bruine en Erik Houtepen.

VRAGEN 

Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Mijn vrienden voetballen er ook.
Wat vind je leuk aan de training? 
De partijtjes.
Denk je later het 1e te halen? 
Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Soms.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Gamen.
Op welke school zit je?
Prinses Beatrix.
Wat wil je later worden?
Miljonair.
Wat is je favoriete club?
Ajax en Barcelona.
Wie is je favoriete voetballer? 
Messi.
Wie is je favoriete speler

bij Kloetinge?
De broertjes Azzagari.
Wat lust je niet graag? 
Sla.
Wat eet je het liefste? 
Asperges van mijn oma.
Waaraan heb je een hekel?
Dansen.
Op welke positie speel jehet 
liefst?

Middenveld.
Wat kan je het beste bij
voetballen?
Verdedigen.
Wat is het mooiste dat je bij
Kloetinge hebt meegemaakt?
Kampioen worden met E3.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
1-1. 

Pupil van de week

Voor aanvang van de wedstrijd krijg je van iedereen netjes een hand.
Op dat moment wist Tim de einduitslag al.

FOTO DIRK VELDHOF

Ledenmutaties
Aangemeld
Arsenio van Aerde
James Blankenburgh
Marco Boudens
Yaël Coppoolse
Marijn Heijboer
Job Hoogesteger
Tim Jenniskens
Jesse Kaptein
Dorus Le Conte

Tijn Lindenbergh
Sil Martens
Drazic Sebregts
Henk Verburg

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

Luuk den Engelsman is 12 jaar, speelt vanaf zijn 6e jaar in de Kloetinge jeugd en is nu middenvelder in 
Kloetinge D2.
Jaap den Engelsman is 52 jaar, speelde vanaf zijn 7e jaar in de Kloetinge jeugd : “Ik trainde nog in het 
oude Amicitia op een houten vloer en de trainers waren Jan Bruël en meneer Sturm. In de jeugd speelde ik 
met jongens zoals Diederik Hiensch, Joep Zoetewey, Henry Smulders, Cor van de Houten en Albert Nouse.” 
Bij de senioren speelde Jaap in Kloetinge 1 en 2. In het laatste team tot aan zijn 45e jaar. Hij speelt nu 
sinds 2 jaar in het veteranenteam van ’s Heer Arendskerke, het vierde elftal

Jaap & Luuk den Engelsman  door Gerben Polderdijk

Geboren mid-mid
Luuk den Engelsman is de cen-
trale man op het middenveld van 
Kloetinge D2. Dat vindt hij ook 
verre-weg de leukste positie: 
“Mid-mid is meestal wel mijn 
plek geweest. Je kunt alle kanten 
op met de bal. Je hebt een goed 
overzicht over het veld. En je 
kan ook wel scoren.” Het is ook 
de plek waar Luuk het beste kan 
laten zien wat zijn kwaliteiten 
zijn, vindt hij zelf: “Ik kan goed 
passen. En mijn vader zegt dat 
ik goed overzicht heb. Dan zie ik 
het wel goed en dan speel ik ook 
over.”
De vader van Luuk kan het we-
ten. Een ieder met ook maar een 

beetje een Kloetinge verleden 
kent vader Jaap als de technisch 
verzorgd voetballende mid-mid 
met het grote loopvermogen. 
Jaap: “Hij probeert te voetballen. 
Soms gaat het te langzaam en 
verliest hij de bal, maar je ziet 
wel dat hij iets wil dóen, dat is 
wel leuk. Hij zal nooit zomaar 
een bal wegrammen, zeg maar. 
De handelings-snelheid moet 
nog een beetje hoger en hij moet 
meer duels gaan winnen.”

Kloetinge gevoel
Dat zoon Luuk nu ook het groene 
shirt om heeft en op zijn posi-
tie speelt, doet hem goed: “Hij 
kreeg al een nummer 10-shirt 

van Feyenoord met voetbal-
schoenen toen hij net geboren 
was. Ik vind het zelf mooi dat hij 
daar speelt. En Luuk voelt zich 
echt thuis bij Kloetinge . Dat vind 
ik mooi om te zien, omdat het 
Wesselopark ook bij mij warme 
gevoelens naar boven brengt. Ik 
heb er veel vrienden aan over 
gehouden. Kloetinge is natuur-
lijk een geweldige vereniging. 
Ik heb het zien veranderen van 
leuke dorpsclub naar een goed 
geleide grote amateur club, met 
sinds de laatste jaren ook een 
accommodatie die daar bij hoort. 
Wij trainden in de jeugd, maar 
ook later in de senioren, op een 
zwart gravelveld en op zand.

“Pappa, jij speelt anders ook niet altijd de bal
naar dezelfde kleur!”
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Jaap en Luuk, beide mid-mid, maar met verschillende karakters

Verder heeft Kloetinge een goede 
jeugdopleiding mogelijk ge-
maakt door de vele vrijwilligers, 
meestal vaders van, die het met 
plezier doen.”

Grote liefhebbers
Vader en zoon den Engelsman 
zijn beiden liefhebbers. Wat dat 
betreft vindt Jaap dat zijn zoon 
en hij veel gemeen hebben: 
“Ik vind dat hij een hele grote 
liefhebber is. Daarin zie ik veel 
van mezelf. Hij gaat ook graag 
trainen en hij voetbalt graag en 
dat is het belangrijkst.”
Jaap speelde tot aan zijn 45e 
in de reservehoofdklas met het 
tweede. Na een aantal voet-
balloze jaren kon hij het niet 
laten en bond hij op zijn 50e de 
voetbalschoenen weer onder. 
In ’s Heer Arendskerke 4 strooit 
hij nu weer met passjes: “Ik had 
gewoon weer zin om te voet-
ballen en Kloetinge heeft geen 
echt veteranenteam. Het was op 
zich wel leuk geweest om met 
de broers de Bruine, Johan de 
Goederen, Jaap Peijnenburg, 

Joep Zoeteweij, Rens Kole en 
niet te vergeten de oude vos Jan 
Verschuure en anderen een potje 
te ballen.”
Zoon Luuk gaat wel eens kijken: 
“Mijn vader kan niet meer goed 
lopen, vind ik. En hij had een 
keer last van een hernia of zo. 
Maar ik kijk niet altijd, meestal 
ben ik aan het voetballen op een 
veldje ernaast.” Maar Jaap merkt 
op die momenten dat zijn zoon 
een aardig inzicht in het doen en 
laten van zijn vader heeft: “Luuk 
kent me wel aardig, hoor. Ik ben 
nogal kritisch, ook als ik zelf 
speel bij Arendskerke. Dan komt 
hij naar mij toe en zegt: “Pappa, 
jij speelt anders ook niet altijd 
de bal naar dezelfde kleur!” Dan 
denk ik, goed gezien jongen!”

Geen ettertje
Luuk is volgens zijn vader vooral 
een zachtaardige jongen: “Hij is 
een heel sociale jongen. Hij mist 
het etterige van mij ! Mijn vrouw 
Corrie zegt altijd: “Gelukkig 
maar!” Hij heeft wat dat be-
treft meer het karakter van zijn 

moeder. Luuk kookt bijvoorbeeld 
graag, is altijd met kleine kinde-
ren bezig. Als er iemand bijvoor-
beeld nieuw is in zijn klas, dan 
gaat hij daar mee spelen en zo. 
Met Valentijnsdag koopt hij altijd 
wat en hij zorgt ervoor dat hij 
iets heeft bij verjaardagen en 
zo.”
En hoe typeert Luuk zijn vader? 
“Soms springt hij uit zijn dak, 
als ik niet goed genoeg mijn best 
voor iets doe. Maar verder kun je 
vaak alle kanten met hem op en 
doet hij veel dingen met ons.”
Vader Jaap geeft aan dat het met 
inzet te maken heeft: “Hij zat net 
huiswerk te maken en dan zie 
ik al uit mijn ooghoeken: die is 
niet serieus bezig! Dan blijken er 
dus onnodige fouten in te zitten. 
Maar dan gaat hij erover naden-
ken en dan weet hij het gewoon.” 
Als je je inzet toont is het goed, 
dat is wat vader Jaap maar wil 
aangeven: “Tja, als je je best niet 
doet, dan heb je een kwaaie aan 
me.”

FOTO’S RIEN WALRAVEN 
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Goed bedoeld
Als Luuk voetbalt, hoort hij zijn 
vader regelmatig langs de lijn. 
”Ik hoor hem best wel vaak als 
ik voetbal. Meestal is het niet zo 
erg, maar soms hoor ik het al van 
de trainer en dan hoor ik precies 
hetzelfde.” 
Jaap zelf is er zich bewust van: 
“Het is al veel minder hoor, ik 
probeer er rekening mee te houo-
den. Maar ik ga altijd aan de an-
dere kant van het veld staan, niet 
bij de dug-out. Dan zeg ik soms: 
“Inzakken!”, maar dat vindt hij 
niet leuk. Maar ik zeg het omdat 
ik zie dat de trainer iets roept en 
dan horen ze het niet . Die is dan 
te ver weg. Maar ik denk dat elke 
vader een beetje z’n zoon traint 
en coacht. Het is allemaal goed 
bedoeld, ik ben geen schreeuwer. 
Dat is gelukkig ook niet zo bij 
zijn team.” 

Perfecte wedstrijd
Elke voetballer herinnert zijn 
‘finest moments’ in het veld. 
Luuk herinnert zijn doelpunten 
als E-pupil met het hoofd: “Het 
mooiste was het seizoen dat 
ik heel vaak met mijn hoofd 
scoorde. Dat was bij de E’tjes. 
Dan gaven ze mooie corners en 
dan kopte ik hem erin.”
Vader Jaap herinnert een ander 
hoogtepunt in de prille carrière 
van zijn zoon: “Ik floot een keer 
op een avond een wedstrijd van 
hem. Als E-team speelden ze 
voor het eerst een oefenwed-
strijd tegen een D-elftal op een 
groot veld. Toen zei ik tegen 
hem: ‘Maat, nu loop je goed te 
voetballen!’ Dat zeg ik niet vaak, 
meestal heb ik het over dingen 
die moeten verbeteren. Maar 
toen liep hij echt goed te voet-
ballen als mid-mid. Ik dacht: als 
dat zich zo doorontwikkelt. Nu 
in de D’s is het moeilijker voor 
hem. De tegenstanders staan iets 
meer gegroepeerd, de ruimte is 
kleiner.”

Pielen
Jaap en Luuk genieten van voet-
bal en regelmatig doen ze dat 
samen. “Sinds hij kan praten, 
gaan we soms op het veldje hier 
bij school ‘pielen’, zo noemen we 
dat. Gewoon met een bal ‘pie-
len’, je moet niks. Baas over de 
bal worden. Ik zeg ook wel eens 
tegen hem, als hij zich verveelt: 
ga eens tegen een muurtje 
trappen. Maar dat doen ze niet. 
Wij waren vroeger altijd buiten 
aan het voetballen. Daar weet 
de familie de Bruine alles van. 
Maar ik denk dat ze dat nu niet 
meer zo doen. Je kunt ze ook niet 
dwingen.”

De 3 P ‘s
Hoewel hij de passie voor voet-
bal bij zijn zoon Luuk herkent, 
kan en wil Jaap weinig zeggen 
over zijn voetbaltoekomst: “Ik 
kan daarover niet veel zeggen, 
Hij doet het graag en is gepassio-

neerd. Hij wil nu naar de sport-
klas op de middelbare school, 
dus hij sport ook graag. Hij is 
altijd buiten bezig. Hij heeft 
het in zich, maar dan moet hij 
echt gaan groeien, lichamelijke 
kracht vooral. Dat kan natuurlijk 
snel gaan, hij is nog maar 12. Hij 
heeft de techniek, het inzicht ook 
wel en het andere kan natuurlijk 
allemaal met de jaren komen. En 
als het niet komt, vind ik het ook 
prima! Dat is gewoon het leukste, 
lekker blijven voetballen, met 
elkaar de wedstrijd in gaan en 
nadien de derde helft vieren. Ook 
in een lager team kan het leuk 
zijn, mits er goede begeleiding 
is. Gewoon plezier hebben, dat is 
het belangrijkste. Dat heb ik als 
jeugdtrainer de spelers ook altijd 
voorgehouden, de 3 P ‘s: Passie, 
Plezier en dan komt de Presta 
tie vanzelf. Zo werkt het en niet 
andersom.”
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Daan Muller
Daan was pupil bij de wedstrijd 
Kloetinge - Zwaluwen (2-2)
op zaterdag 9 maart.
Hij is 10 jaar en speelt in E4. 
Trainer/leiders zijn Patrick Bunt,
Atwan de Punder en Peter van 
Bellegem.

VRAGEN

Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat het een grote leuke ver-
eniging is.
Wat vind je leuk aan de training? 
Het partijtje vind ik het leukst 
van de training.
Denk je later het 1e te halen? 
Nee, denk van niet.
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Heel af en toe.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Computeren, buitenspelen.
Op welke school zit je?
Kohnstammschool.
Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet.
Wat is je favoriete club?
Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? 
Siem de Jong.

Wie is je favoriete speler
bij Kloetinge?
Mijn naamgenoot Daan Esser.
Wat lust je niet graag? 
Spinazie.
Wat eet je het liefste? 
Pizza.
Waaraan heb je een hekel?
Pestkoppen.
Op welke positie speel je het 
liefst?

Verdediger.
Wat kan je het beste bij
voetballen?
Verdedigen.
Wat is het mooiste dat je bij
Kloetinge hebt meegemaakt?
Elke overwinning.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
3-1. 

Pupil van de week

De aftrap is die middag voor Daan

FOTO ARIE VAN BOCHOVE

Rabobank coachjassen uitgereikt
De afgelopen weken konden de leiders en trainers van de jeugd-
teams van vv Kloetinge in de kantine bij Danny Hijdra een nieuwe 
coachjas ophalen. Na 2 zaterdagen zijn bijna alle teams voorzien 
en loopt iedereen er weer netjes bij. Daarnaast vergroot het de 
herkenbaarheid van onze jeugdteams.
Als je nog niet in de gelegenheid bent geweest om je Bisonjas om 
te ruilen of heeft je team nog geen Rabobank coachjassen? Neem 
dan even contact op via kleding@vvkloetinge.nl
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Het eerdergenoemde ge-
zegde is ook van toepas-
sing op onze vereniging. 

Als we kijken naar het aantal 
leden van onze club dan hebben 
we het voorrecht ten opzichte 
van vele andere verenigingen dat 
we heel veel jeugdleden hebben. 
Het aantal teams dat op zaterdag 
speelt is niet gering en kijk ook 
maar eens bij het kerstzaalvoet-
baltoernooi. We moeten wel 
bedenken dat een aantal van 
hen nooit in de senioren bij ons 
terecht komt. Sommigen stoppen 

al vroeg. Een aantal gaat buiten 
de provincie studeren. Er ver-
dwijnen ook jongens naar andere 
clubs en zo zou je nog enkele 
voorbeelden kunnen noemen. 
Als je er echter veel hebt dan 
houd je er veel over, dus houdt 
het gezegde toch stand. Het is 
daarom dat we dit keer eens 
samen met een vrijwilliger het 
licht ook laten schijnen op een 
bepaald jeugdelftal. Immers 
Kloetinge staat bekend om zijn 
goede jeugdopleiding.

De Vrijwilliger
Die vrijwilliger is in dit geval 
Jimmy Verlinde, je weet wel één 
van de zoons die De Vierlinden 
exploiteren. Jimmy maakt zich 
sterk om met zijn team D1 een zo 
goed mogelijk resultaat neer te 
zetten en de jongens als individu 
beter te maken. Jimmy met zijn 
nog jeugdige leeftijd van 22 jaar, 
die officieel te boek staat als 
Jacob Gerrit, genoemd naar zijn 
opa’s. Hij is geen onbekende in 
de gelederen van Kloetinge. Op 
zeer jonge leeftijd werd hij al 

Een bekend gezegde is: 
‘Wie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst.’ Dit is in 
feite een waarheid als 

een koe. De jongeren zijn 
immers degenen die later 

een functie vervullen in de 
maatschappij. Zij moeten 

trachten om in de toekomst 
de economie draaiende te 
houden. Daarvoor moeten 

zij wel de gelegenheid 
krijgen om in te stromen 

want helaas zijn op dit 
moment vele afgestudeer-
den werkeloos. Zij krijgen 
zodoende weinig kans om 
hun talenten te laten zien.

Vrijwilliger van de maand      Jimmy Verlinde
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lid van de vereniging en speelde 
toen bij de zogenaamde Pamper-
boys, thans de Ministars. Ze be-
gonnen toen het voetbalspelletje 
met wat trainen en zo af en toe 
eens een wedstrijdje. Ongeveer 
gelijktijdig maakten o.a. Thomas 
van de Houten en Rick Mulder, 
deel uit van dat team. De trainers 
van dat ploegje waren toen Niek 
v.d. Houten en Kees Kleppe en 
André Krijger, nog steeds be-
kende namen bij onze club. Dat 
team is toen uitgegroeid tot F11. 
Natuurlijk vragen we aan Jimmy 
naar zijn maatschappelijke- en 
sportcarrière.

Maatschappelijk en Sport
blijken met elkaar verweven.
Hij is om te beginnen een vlotte 
prater dus heel veel behoef ik 
niet te vragen. Omdat hij op 
Kloetinge geboren is, heeft hij 
daar de basisschool doorlopen. 
Zijn ouders woonden toen nog in 
de Schalklaan. Na de basisschool 
naar het Buijs Ballotcollege, 
thans Ostrea Lyceum genaamd. 
Vandaar naar het Cios voor het 
volgen van Niveau 4 - sportma-
nagement. Daarnaast heeft hij 
de opleiding TC3 gevolgd. Dat 

betekent dus de bevoegdheid 
om lager geklasseerde senioren-
elftallen te trainen en te bege-
leiden. Bovendien is hij ook nog 
bevoegd om als zweminstructeur 
op te treden. Ja, zodoende kun je 
wel zeggen dat hij een all-round 
sportman is. En toch komt zijn 
beroep niet bij de sport te lig-
gen. Nu volgt Jimmy een Horeca-
opleiding bij het Zoomvlietcol-
lege in Bergen op Zoom. Hij 
werkt in de zaak van zijn ouders. 
Die zaak is ons wel bekend: De 
Vierlinden in Goes wordt met 
succes geëxploiteerd.

Gaat er iets veranderen
bij De Vierlinden?
Jimmy vertelt dat zijn ouders een 
huis laten bouwen in de nieuwe 
wijk Mannee en daar dus gaan 
wonen. De bouw vindt plaats 
door Bouwbedrijf v.d. Linde van 
onze bekende sponsor Marc, die 
in Mannee verschillende huizen 
bouwt en al heeft gebouwd. Ellen 
en Wim blijven echter samen 
met hun 2 zoons het bedrijf 
exploiteren. Eén van hun zoons, 
de broer dus van Jimmy is kok 
in hun horecabedrijf. Nieky is 
23 jaar en heeft ook nog gevoet-

bald bij Kloetinge en wel tot de 
leeftijd van de A’s. Maar ja, het 
koksvak brengt nu eenmaal met 
zich mee dat er op ongeregelde 
tijden gewerkt moet worden, dus 
ook op zaterdag. Hiervan kennen 
we weer het gezegde: Het werk 
gaat voor het meisje. Als Pa en 
Ma straks gaan verhuizen dan 
komt het huis bij de zaak leeg. 
“Ja,” zegt Jimmy, “daar ga ik 
dan mijn nestje bouwen samen 
met mijn vriendin Stefanie, zij 
is verzorgende van beroep bij 
een verzorgingstehuis in Bergen 
op Zoom”. Nieky die weliswaar 
al uit huis woont heeft op het 
ogenblik geen vriendin. Al met 
al kunnen we dus zeggen dat 
hier sprake is van een echt ofwel 
hecht familiebedrijf. Wij wensen 
hen dan ook veel succes want we 
mogen gerust zeggen dat hier 
sprake is van een sympathiek en 
hard werkend gezin. Bovendien 
hebben ze daarnaast alle be-
langstelling voor onze club. Het 
bedrijf behoort tot onze sponsor-
groep. Voorts is pa Wim lid van 
de kantinecommissie, ma Ellen 
komt regelmatig samen met Wim 
en de honden naar de wedstrij-
den kijken, zeker als Jimmy in en  
met het 2e elftal speelt.

Wat betekent Jimmy voor onze 
club?
Dat zouden we misschien in 
eerste instantie moeten vragen 
aan de spelers van D1 of aan 
één van de leiders. Met Henk 
Steenbakker heeft Jimmy ook al 
samengewerkt bij andere teams 
(D3 en C2). Zodoende zijn ze erg 
op elkaar ingespeeld. Overigens 
zijn er meer vrijwilligers die zich 
bij D1 inzetten. Zowel John Mol 
(leider) als Peter Verheule zijn 
steeds bij deze groep aanwezig, 
maar uiteindelijk is Jimmy de 
trainer-coach. De prestaties van 
deze groep zijn bijzonder goed. 
We (red.) hebben gehoord, want 
dat vertelt Jimmy zelf niet, dat 

Het terras van De Vierlinden
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hij goed met die kinderen om 
kan gaan. Hij is zelf per slot van 
rekening ook nog jong. Zelfs in 
de afgelopen winterperiode toen 
er niet gespeeld en getraind kon 
worden kwam de groep toch bij 
elkaar. Mede onder leiding van 
Jolanda Steenbakker, de vrouw 
van Henk, die lid is van AV’56, 

ging men hardlopen en wat 
oefeningen doen. En wat denk je, 
de boys waren zo fanatiek, dat 
Jolanda het zelf niet meer kon 
bijbenen. Er waren zelfs enkele 
jongens die vroegen of ze niet 
elke week konden gaan hard-
lopen in het Hollandsche Hoe-
vegebied? Bij de wedstrijd op 
zaterdagmorgen komen ook veel 
ouders kijken. Kortom D1 is een 
gezellige en zeer gewillige groep 
en ze staan thans dan ook aan 
de kop van de ranglijst. De vraag 
blijft natuurlijk overeind of ze 
kampioen worden. Je weet maar 
nooit, maar Jimmy en zijn staf 
zullen er alles aan doen om dat 
te bereiken. Vorig jaar is men in 
de hoofdklasse 4e geworden. De 
jongens doen alles voor elkaar. 
Kijk maar eens naar Justin de Kok 
en Jordy Rouw, die zijn beiden 
uit E2 gekomen en hebben zich in 
korte tijd uitstekend bij het team 
van D1 aangepast. Er is immers 
toch wel een behoorlijk niveau-
verschil tussen E2 en D1. De 
selectie van deze groep bestaat 
uit 14 jongens waarbij ook de 
keeper Nick Westerbeeke van D2 
betrokken wordt; ook hij is een 
leergierige jongen. Dat Jimmy 
een enthousiaste trainer is blijkt 
ook uit het feit dat hij regelmatig 
foto’s van het team maakt die hij 
dan ook met trots laat zien op 
de website bij de verslagen. Ook 

heeft Kloetinge D1 een kleine 
garderobe aan sponsorspul-
len. Jimmy heeft verschillende 
bedrijven benaderd voor polo’s, 
inloopshirts, tassen, shirts, trai-
ningskleding, trainingspakken, 
regenjassen etc. Zelf speelt hij 
dus in het 2e elftal van Kloetinge 
dat uitkomt in de Reserve-Hoofd-

klasse. Helaas 
draait het op het 
ogenblik niet zo 
geweldig omdat 
regelmatig de 
beste spelers 
van het 2e 

steeds betrokken worden bij het 
1e elftal wegens blessures en/of 
schorsingen daar. In het begin 
van de competitie draaide het 
goed maar nu wordt het uitkij-
ken. Ondanks het feit dat Jimmy 
behouden bleef voor training van 
de genoemde pupillen heeft hij 
vorig seizoen bij SSV gespeeld. 
Hij is nu dus weer volledig bij 
Kloetinge betrokken. (Is hij mis-
schien een trainer-coach voor 
de toekomst? Het zou zo maar 
kunnen, hij lijkt mij best geschikt 
(red.).

Van alles en nog wat
Alleen maar voetbal? Nee, 
Jimmy gaat samen met zijn broer 
ook regelmatig squashen. Een 
intensieve sport maar heer-
lijk om je uit te leven. Ook het 
zaalvoetbal was (is) hem niet 
vreemd. “En doe je nog meer 
voor de club?” “Jawel,” zegt hij, 
“ik houd mij ook bezig met de 
verkoop van artikelen voor de 
club, dus merchandising. On-
langs nog een deal gedaan met 
Techno West Service waar Niels 
v.d. Linde werkt. Je weet wel, de 
reservekeeper van het 1e elftal.” 
Voorts vertelt Jimmy dat ze op 
het ogenblik thuis bezig zijn met 
het onderhoud en opknappen 
van hun tuin. Pa is de midget-
golfbaan aan het schilderen. 
Hij wijst er voorts op dat zij als 

bedrijf een goede sa menwer-
king hebben met de Gemeente, 
die de naastgelegen speeltuin 
beheert. Natuurlijk is ook de 
buurman, De Hollandsche Hoeve, 
een trekpleister voor ouders met 
kinderen, waarvan De Vierlinden 
uiteindelijk ook profijt heeft.

Een gezellige babbel
Zo zouden wij nog door kunnen 
gaan met het praten over het 
bedrijf en de voetbal. Jimmy kan 
dan ook niet nalaten om te zeg-
gen dat zijn moeder ook verschil-
lende hobby’s heeft, waaronder 
vooral fitness, maar ook bloem-
schikken, beeldhouwen en ze zit 
in het bestuur van Horeca Goes. 
Ook de JVOZ en de bijeenkom-
sten met de hoofdtrainer van 
Kloetinge komen nog ter sprake. 
Jimmy hoopt dat hij promoveert 
met zijn D1 om zo ook de jongens 
uit de E1 te behouden bij Kloe-
tinge! Het team zou 2e divisie 
gaan spelen en dat niveau is ver-
gelijkbaar met JVOZ D2 dat op dit 
moment in die klasse 9e staat. 
Natuurlijk kwam ik zittend in één 
van de zalen van het horecabe-
drijf niets tekort aan koffie en 
andere drank. Zelfs een gebakje 
werd mij aangeboden maar 
vanwege de lijn en de naderende 
middagmaaltijd heb ik hiervan 
geen gebruik gemaakt.

Leen Kraak

de boys waren zo fanatiek,
dat Jolanda het zelf niet meer

kon bijbenen
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Ontwikkelingen competitie
Er zijn weer diverse ontwikkelingen die de competitie gaan veranderen. Onderstaand een overzicht.

Reserve topklasse
Evenals bij de standaardteams 
overweegt de KNVB een top-
klasse voor reserveteams in te 
stellen. De beste teams uit de vijf 
districten spelen dan in een lan-
delijke competitie (district Zuid 
2 kent slechts zondagteams). Uit-
gaande van een klasse van b.v. 
15 teams zullen de nrs. 1, 2 en 3 
van het district naar deze nieuwe 
klasse kunnen promoveren.
Er is nog geen definitief besluit. 
Of het al dan niet doorgaat, 
startdatum, aantal teams e.d. is 
nog niet zeker. In de voorjaars-
vergadering van de KNVB zal 
dit onderwerp weer aan de orde 
komen.
Om een indruk te geven om 
welke clubs het zoal kan gaan:
West 1:
Spakenburg, IJsselmeervogels, 
Volendam
West 2:
Barendrecht, Rijnsburgse Boys, 
Quick Boys
Noord:
Urk, Staphorst, SC Genemuiden
Oost:
Sparta Nijkerk, HHC Harderberg, 
Bennekom
Zuid 1:
ASWH, Heerjansdam, Kozakken 
Boys
Een mooie uitdaging voor Kloe-
tinge 2 om er straks bij te horen, 
al zijn het wel flinke afstanden 
en dus hogere kosten. We houden 
u op de hoogte.

Van zondag naar zaterdag
In Zeeland zagen we al een aan-
tal clubs overstappen van zondag 
naar zaterdag, o.a. Walcheren en 
Lewedorpse Boys. Ook de nieuwe 
fusievereniging in Axel (AZVV en 
Axel) legt de nadruk op zaterdag. 
Axel zal dus uit de 2e klasse zon-
dag verdwijnen.

Ook in hogere regionen ma-
ken clubs de overstap. Uit de 
hoofdklasse A van het zondag-
voetbal maken Hilversum en SC 
Feijenoord de overstap naar het 
zaterdagvoetbal. Dit betekent dat 
deze verenigingen in de laagste 
standaardklasse op zaterdag een 
nieuwe start maken.
In hun overwegingen geven 
beide clubs aan meer perspectief 
te zien om op zaterdag te spelen 
(aantal toeschouwers, entourage 
qua accommodaties en een vrije 
zondag voor het gezin). Het ver-
trek van beide teams uit het zon-
dagvoetbal zal tot extra promotie 
leiden in de diverse klassen van 
het zondagvoetbal.

Aantal teams reserve-klasse
Met ingang van het seizoen 2013-
2014 wordt het aantal teams in 
de reserve-hoofdklasse en de 
reserve-1e klasse uitgebreid van 
12 naar 14 teams. Ook in de 3e 
en 4e klasse standaardteams 
wordt het aantal clubs verhoogd 
van 12 naar 14.

Periodekampioenschappen
3e klasse
Dit seizoen zijn er voor het eerst 
periodekampioenschappen in de 

reserve-3e klasse. Mogelijkheden 
voor Kloetinge 3 en 4 om een 
periode te winnen.

Promotie-/degradatieregeling
en een tussenstand
Nu we aan het einde van de 
winterstop zijn is het goed voor 
de A-categorie de balans op te 
maken.

1e elftal 
Vorig jaar 11 punten, nu 22 pun-
ten. Als we dit vast kunnen hou-
den, dan wordt de doelstelling 
‘het linker rijtje’ gerealiseerd. 
Excelsior M is de onbetwiste 
koploper en heeft de 1e periode 
gewonnen. ASWH, RVVH en Xe-
rxes DZB liggen op de loer. Nivo 
Sparta en Nieuw-Lekkerland zijn 
duidelijke de zwakke broeders.
De kampioen promoveert. De 3 
periodekampioenen spelen om 
het klasseperiodekampioen-
schap, waarna nog een beslis-
singswedstrijd volgt tussen nr. 13 
van de topklasse en de klassepe-
riodekampioenen van de hoofd-
klasse A en C.
De nummers 13 en 14 degrade-
ren. De nummers 11 en 12 krijgen 
een herkansing met de periode-
kampioenen van de 1e klasse.

FOTO ARJAN BOT

Spakenburg2 - Kloetinge2, het zou zo maar kunnen
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2e elftal
Na een goede start is het 2e door 
de vele blessures weggezakt naar 
de middenmoot. Bovenaan is het 
dringen geblazen. Met een goede 
serie na de winterstop is nog al-
les mogelijk.
Onze sportvrienden uit Hoek 
moeten vrezen voor degradatie, 
evenals De Zwerver. Volgend jaar 
wordt de reserve-hoofdklasse 
uitgebreid naar 14 teams. Ook 
is het periodekampioenschap 
gewijzigd. Voorheen 2 perioden 
van 11 wedstrijden, nu 3 perioden 
(8-7-7). De 1e periode gaat tussen 
Heerjansdam en ASWH.
De kampioen speelt om het kam-
pioenschap van Nederland met 
de kampioen van de vier overige 
districten. De periodekampioenen 
mogen meedoen aan de KNVB-
beker voor standaardteams. De 
nummers 11 en 12 degraderen. 
Nummer 10 krijgt een herkansing 
met de periodekampioenen van 
de reserve-1e klasse.

3e elftal
De mannen van Huib en Hans 
spelen in de subtop. Ook in deze 
klasse zijn er periodekampioen-
schappen (8-7-7). Dauwendaele 3 
heeft de 1e periode. Dauwendaele 
3 en Veere 2 gaan aan de leiding. 
De nummers 11 en 12 degraderen. 
De kampioen promoveert. De 

periodekampioenen spelen om 
promotie naar de 2e klasse.

4e elftal
Ook voor dit team, net als bij 
3e, periodekampioenschappen. 
Duiveland 2 staat aan de leiding 
en heeft de 1e periode gewonnen. 
De nummers 11 en 12 degraderen. 
Het 4e moet goed opletten om 
niet in de hoek terecht te komen 
waar de klappen vallen.
Voor kampioen en periodekampi-
oenen geldt hetzelfde als bij het 
3e.

5e elftal
Geen A-categorie. Tot op heden 
nog ongeslagen evenals Cadzand. 
Dit is echter geen concurrent voor 
promotie, want standaardelftal-
len mogen niet hoger dan de 4e 
klasse uitkomen.

Junioren/pupillen
A1
Alliance A1 is hier de onbetwiste 
koploper. Dit team heeft ook de 
1e periode gewonnen.
A1 staat in de subtop, maar 
staat ook aan de leiding in de 2e 
periode.
De kampioen promoveert naar de 
4e divisie. De periodekampioe-
nen spelen met de herkansers van 
de 4e divisie om promotie naar/
handhaving in de 4e divisie.

B1
Fier bovenaan de ranglijst met 5 
punten voorsprong. De 1e periode 
is ook al binnen. Hier promoveert 
de kampioen naar de hoofdklasse.
De periodekampioenen spelen 
met de herkansers van de hoofd-
klasse om promotie naar/
handhaving in de hoofdklasse.

C1
Het gaat moeizaam in de hoofd-
klasse. Om uit de onderste regio-
nen weg te blijven, zal er flink 
aangepakt moeten worden.
De nummers 11 en 12 degraderen 
rechtstreeks. De nummers 10 kun-
nen eventueel een wedstrijdreeks 
voor degradatie moeten spelen 
als er drie ploegen uit Zuid 1 uit 
de 3e divisie degraderen.

D1
Tot op heden een prima seizoen 
en trots bovenaan de ranglijst. De 
kampioen promoveert naar de 2e 
divisie.

E/F
Bij deze teams is er geen pro-
motie/degradatie. Zowel E1 als 
F1 draaien mee in de top. Voor 
de overige teams gaat weer een 
nieuwe competitie van start.

Tot slot nog aandacht voor ons 
meisjesteam. De resultaten zijn 
wisselend, maar het plezier is er 
niet minder om. De vereniging 
hoopt dan ook dat er volgend sei-
zoen een C-meisjesteam meedoet. 
Dus als je interesse hebt, kijk dan 
op de website.
Veel succes iedereen en geniet 
van het spelletje.

Jan van der Weele.

Dit artikel kwam net te laat binnen 
voor plaatsing in het februarinummer 
Daardoor is het mogelijk dat de actuele 
situatie inmiddels enigszins is gewij-
zigd.  (Redactie).Kloetinge 4 tegen Yerseke

FOTO RIEN WALRAVEN
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Een ploeg van jongens in de 
leeftijd van 17 en 18 jaar in toom 
houden, leuk laten voetballen 
en respect af laten dwingen naar 
tegenstander en trainer is meer 
dan een compliment waard. Theo 
van Sabben (op de foto bovenste 
rij uiterst rechts) is verantwoor-
delijk voor dit geheel en heeft de 
zaak prima voor elkaar met dit 
team, waarvoor hulde!

We stellen de spelers
even aan u voor

Staande van links naar rechts

Robin
Verdedigende 
middenvelder 
met een snoei-
hard schot.

Gerben
Back met onver-
wachte acties 
en af en toe een 
verrassende rush 
naar voren.

Jordy
Flankspeler met 
aanvallende 
intenties en altijd 
volledige toewij-
ding.

Persijn
Aanvallende mid-
denvelder, bal-
vast en goed in 
de kleine ruimte.

Mark
Verdedigende 
middenvelder, 
vorige wedstrijd 
voor het eerst 
langer dan een 

helft gevoetbald , zonder bles-
sure of ongelukken...

Ramon
Middenvelder, 
met een pass die 
altijd aankomt.

Joël
Snelle spits die 
maar weinig kan-
sen nodig heeft 
om te scoren.

KLOETINGE A3
Deze maand in ‘Op de Korrel’ Kloetinge A3. Een team dat na de winter-
stop in de voorjaarscompetitie nog ongeslagen is en gewoon de eerste 
plaats inneemt.
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Onder van links naar rechts.

Rick
Keeper… ja hoe 
zeg je dat, hij 
wisselt briljante 
reddingen af met 
af en toe een 

minder momentje…

Henk
Vleugelspeler, 
linkspoot superrrr 
snel en met een 
mooie voorzet.

Daan
Verdediger, 
werklust, inzet en 
verovert altijd de 
bal, geeft nooit 
op.
Simon

Verdediger die 
je liever niet 
tegenover je hebt 
staan, je komt 
hem gewoon niet 
voorbij. 

Tim
Aanvaller, een 
plaag voor de 
tegenstander als 
de conditie het  
toelaat.

Kevin
Aanvoerder, 
voorstopper/mid-
denvelder met 
veel drang naar 
voren, ontwikkelt 
zich steeds meer 

als een echte teamspeler.

Casper
Middenvelder, 
goed spelinzicht 
en bedient de 
aanval op ver-
zoek.

Marco
(niet op de foto) verdediger of 
middenvelder, nog even zoeken 
naar een plekje in het team.
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Voetbal-
vrouwen

Moeder en dochter die eerst voor de nodige gezellig-
heid zorgden in de kantine en nu als keurige gastvrou-
wen het sponsorhome bemannen.

We voelen Marjoleen en
 Denice Dekker  aan de tand

Door Marieke Esser
en Lineke Minderhoud

“Ik snap de spelregels wel, mijn moeder niet”

1. Vertel eens iets over jullie 
zelf….
Marjoleen:”Ik ben geboren in 
Kloetinge in de Hemstraat op 7 
augustus 1967 en ik kom uit een 
gezin met 6 kinderen, 3 meiden 
en 3 jongens. Als jongste ben 
ik ook erg verwend, niet alleen 
door mijn ouders maar ook door 
mijn broers en zussen. Met de 
oudste verschil ik 15 jaar. Ik heb 
de Vakschool (vroeger Huishoud-
school) in Goes gedaan, na mijn 
diploma ben ik bij Bakker Boer 
gaan werken. Toen ik 20 was 
ben ik met Jan Kees getrouwd, 
dat wordt nu 29 jaar in mei. Na 
3 jaar kwam Denice en 3,5 jaar 
later Joël.” 
Denice: “Ik ben geboren in Goes, 
in het ziekenhuis op 14 augus-
tus 1990. Na 4 jaar in Kloetinge 
gewoond te hebben zijn we naar 
Goes verhuisd. Het huis in Goes 
heeft mijn overgroot opa ge-
bouwd en toen opa en oma daar 
weggingen zijn wij daar gaan 
wonen. Ik heb op de Kloetingse-
school gezeten en daarna op 
Groot Stelle Ondernemer Detail-
handel gedaan. Nu studeer ik 
nog voor Pedicure op het Scalda. 

Als bijbaantje werk ik bij mijn 
vader in de zaak, daar doe ik 
de administratie op kantoor. 
Daarnaast werk ik nog een paar 
uurtjes in de thuiszorg.” 

2. Hoe zijn jullie bij Kloetinge 
terecht gekomen?
Marjoleen: “Joël was 5 toen hij 
bij Kloetinge ging voetballen in 
de ministars. Als gezin gingen we 
kijken en moesten dan ook rijden 
met die gastjes. Toen hij een jaar 
of 10, 11 was ben ik in de kantine 
gaan helpen. Joël voetbalt nu in 
A1. Ik ben op zaterdagmorgen 
begonnen en toen de middag 
erbij. Daarna werd er gevraagd 
of ik de kantine wilde beheren. 
Dat heb ik 5 jaar gedaan.” 
Denice: “Ik ging altijd met mijn 
moeder mee. Toen ze wilde stop-
pen met de kantine vond ik dat 
heel erg. Ik hoorde dat ze iemand 
zochten voor het sponsorhome 
en dat leek me meteen erg leuk. 
Mijn moeder helpt me daar. We 
zijn nu al 9 jaar vrijwilligers en 
mijn vader sponsort Kloetinge al 
7 jaar. Dat is eigenlijk een beetje 
door mijn moeder gekomen, zij 
vond het erg leuk en daardoor 

kwam hij er ook steeds vaker.” 

3. Komen jullie al lang op Kloe-
tinge en wat vinden jullie van de 
club?
Marjoleen: “Al met al bijna 14 
jaar.”
Denice: “Het is een gezellige club 
met leuke mensen, ik vind het 
ook leuk dat ze op een hoog ni-
veau spelen. Er heerst een leuke 
sfeer en iedereen kent elkaar.”
Marjoleen: “Ik vind het een 
gezellige club, een soort fami-
lieclub. We waarderen allemaal 
wat iedereen voor de club doet. 
We voelen ons ook gewaardeerd 
voor wat we doen, dat is ook erg 
belangrijk. Het leukste vond ik 
toen ik net in de kantine stond 
dat er oude bekenden kwamen 
waarvan hun kinderen bij Kloe-
tinge voetballen. Het is echt een 
sociaal gebeuren.” 

4. Wat vinden jullie van het voet-
balspel?
Marjoleen: “Het team is erg leuk 
en gezellig. De jongens moeten 
ervoor gaan en scoren. Voor de 
rest weet ik er niets van.”
Denice: ”Ik vind het leuk om naar 
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te kijken, maar dan ook echt al-
leen Kloetinge en het Nederlands 
elftal. Ik snap de spelregels 
wel, mijn moeder niet. Van de 
wedstrijd zie ik zelf niet zoveel 
omdat ik dan in het sponsorhome 
sta. Als het heel spannend is dan 
pakken we een stoel en gaan 
erop staan en zo proberen we te 
zien wat er op het veld gebeurt.  
Belangrijke uitwedstrijden ga 
ik wel mee, net als naar Hoek 
bijvoorbeeld.” 

5. Marjoleen en Denice uit de 
sponsorhome zijn…..?
Denice: “Moeders gelijk naar 
huis en ik ga nog even verder in 
de kantine of de stad in met mijn 
vriendinnen die altijd helpen in 
het sponsorhome.”

6. Wat zijn jullie eigen hobby’s?
Marjoleen:”Ik houd van reizen, 
maar dan vind ik 1 of 2 keer 
per jaar wel genoeg. Winkelen, 
wandelen met de hondjes en 
ook boeken lezen, zoals boeren-
romans uit de oorlogstijd of de 

jaren 50.” 
Denice: “Gezellig dingen doen 
met vriendinnen. Reizen, ik ga 
in oktober met mijn oma naar 
Tenerife, lekker met z’n tweetjes. 
En natuurlijk het sponsorhome. 
Dat doe ik echt met plezier.” 

7. Een zaterdagmiddag winkelen 
of een zaterdagmiddag op het 
Wesselopark in Kloetinge?
Marjoleen: “Als ik eerlijk mag 
wezen dan een middag Wes-
selopark, ik kan lekker door de 
week winkelen aangezien ik niet 
werk.” 
Denice: “Ook duidelijk het Wes-
selopark. Ik kom sowieso niet 
graag in de stad met die drukte.” 

8. De vraag van voetbalvrouw 
Maaike Sturm: Sex en/of drank 
voor de wedstrijd?
Dit naar aanleiding van het 
verhaal van Mark Schuit. Hij ging 
de nacht voor de wedstrijd Hoek 
– Kloetinge lekker alleen thuis 
slapen en maakte de winnende 
goal!

Marjoleen: “Nee, daar geloof ik 
niet in.” 
Denice: “Nee, dat staat er los 
van. In het boek van Andy van 
de Meijde stond dat hij eens een 
avond erg veel gedronken had en 
de ochtend erna een conditietest 
moest doen en die ging perfect.”

9. Willen jullie nog iets kwijt?
Marjoleen: “Ik hoop mijn dochter 
nog lang te kunnen helpen in het 
sponsor home.”
Denice: “Ik hoop nog lang bij 
deze club te mogen blijven met 
alle gezellige mensen.” 

10. Welke vraag zouden jullie 
aan de volgende voetbalvrouw 
willen stellen?
“Wat vind je van agressie op het 
voetbalveld?”

Het complete gezin Dekker, wie kent ze niet....
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Is voetbal(sport) nog leuk? (2)

In het decembernummer heb ik hier al over geschreven. 
In de tussenliggende tijd zijn we overstelpt met infor-
matie over de dopingaffaire rondom Lance Armstrong in 
het wielrennen. Daarna is dit allemaal nog eens uitge-
molken via allerlei artikelen over diverse renners. In 
België schijnt dit weinig aan de orde te komen. Vreemd, 
het wielerland bij uitstek. Kijk maar eens naar de gekte 
rondom het veldrijden. Wellicht vormt dit toch de basis 
voor een nieuwe toekomst van het wielrennen. Straks 
staan we allemaal weer op de Alp d’Huez.

Met Kerst kreeg ik het boek 
‘FIFA, Maffia’. Vriendjespolitiek, 
omkoping, corruptie e.d. zijn 
nog erger dan ik dacht. Hoe de 
FIFA er financieel voorstaat weet 
volgens mij alleen de voorzitter 
en enkele trouwe vazallen.
Niemand doet er iets aan, want 
je zou eens een toernooi mis-
sen of in 2020 geen stad mogen 
leveren voor het EK, want ook de 
UEFA opereert op dezelfde wijze. 
Triest, maar het is niet anders. 
Transparantie is niet het woord 
dat bij deze organisaties past.
Kleine en grote clubs dienen in 
Nederland hun financiële zaken 
op orde te hebben. Zo niet, dan 
komt of de KNVB of de belasting-
dienst in actie.

Verder las ik in BN De Stem dat 
de voorzitter van district Zuid I 

gestalkt wordt door een jonge 
scheidsrechter van de talenten-
lijst. Hij is door de KNVB ge-
schorst wegens wangedrag. Met 
deze straf is de scheidsrechter 
het niet eens. Daarom achter-
volgt en bedreigt hij de voorzit-
ter die, mede door zijn gezond-
heidsklachten in het verleden, 
hier erg onder lijdt.

Maar we eindigen sportief. Het 
is traditie dat ik de organisato-
ren van het jeugdzaalvoetbal-
toernooi op saucijzenbroodjes 
trakteer. Tegelijkertijd loop ik 
alle zalen rond om te genieten 
van het spelplezier. Vooral de 
allerkleinsten zijn een lust voor 
het oog. Vele geboeide toeschou-

wers die genieten van hun (klein)
dochter of -zoon. 

Laten we de rest vergeten en ons 
vermaken met en concentreren 
op het spelletje. De bal gaat weer 
rollen. Geniet ervan.

Jan van der Weele

P.S. De start van 2013 was erg 
positief met een prima bezetting 
van de mountainbiketocht  (com-
plimenten van mijn zwager voor 
de organisatie) en een overwin-
ning op Hoek.

Ook deze bijdrage kwam te laat voor publicatie in het februarinummer.
(Redactie)

Het Jeugdkerstzaalvoetbal-toernooi trekt ieder jaar weer veel toeschouwers

FOTO ARIE VAN BOCHOVE
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Fusie
Ik mocht direct de eerste week van januari alweer een oefenwedstrijd 
fluiten. Twee Zeeuws-Vlaamse ploegen die volgend seizoen gaan fu-
seren speelden tegen elkaar. Ik was toch wel heel erg benieuwd of de 
heren voetballers geleerd hadden van het weekend rust en de enorme 
golf aan media aandacht die over ons heen was gespoeld.

DE COLUMN
VAN KEES januari

De eerste twintig minuten leek 
het er heel erg op dat de heren 
voetballers van het verplichte 
weekend rust hadden geleerd 
maar toen de uitploeg, tegen de 
verhouding in op voorsprong 
kwam was het weer gewoon als 
vanouds. Ik kon bij de thuisploeg 
geen goed meer doen! Toen heb 
ik maar eens voorzichtig ge-
vraagd of zij misschien helemaal 
geen weekend hadden stil gele-
gen. Er was er toen zelfs nog één 
die vroeg waar die opmerking op 
sloeg maar de meesten begre-
pen de boodschap wel. Toen de 
thuisploeg in de tweede helft 
op gelijke hoogte kwam en kort 
voor tijd door een strafschop, 
waar overigens geen enkel com-
mentaar op kwam, zelfs nog won 
was iedereen weer blij. In de 
tweede helft was het overigens 
best stil op het soppen van het 
veld na dan want dat werd alleen 
maar slechter en zwaarder. Maar 

dat was voor mij natuurlijk wel 
een goede conditietest, Ver-
der merkte ik wel dat ik er een 
maand uit had gelegen want echt 
scherp was ik niet (misschien 
ook nooit geweest). Voor de be-
zoekers overigens niets dan lof 
want die bewezen dat je gewoon 
een hele wedstrijd lekker kan 
voetballen zonder iedere keer je 
klep open te doen. Dus voor hen 
had het in ieder geval geholpen 
of misschien waren ze gewoon zo 
van zichzelf.

Koud
Een week later mocht ik alweer 
oefenen. Dit keer waren het twee 
zaterdagploegen van een naburig 
eiland. Ook hier begon het vrij 
rustig maar toen de bezoekers 
alle hoeken van het veld te zien 
kregen en al snel drie doelpun-
ten om de oren hadden, vervie-
len zij ook in de oude gewoonte 
van praten tegen de scheids. 

Omdat ik niet elke week dezelfde 
opmerking wilde maken heb ik 
hier alleen maar geroepen dat 
het misschien handig zou zijn als 
ze zelf iets beter gingen voetbal-
len. Dat hielp want ik heb niets 
vervelends meer gehoord en 
zeker de tweede helft was het 
een erg leuke wedstrijd om te 
fluiten. De thuisclub scoorde nog 
twee keer maar de gasten wisten 
gelukkig de eer nog te redden. 
Overigens mag hier de thuisclub 
een compliment hebben want zij 
hebben zich de hele wedstrijd 
voorbeeldig gedragen. Dus wie 
weet gaat het toch een beetje 
netter worden op de velden. Na 
dit weekend nam Koning Winter 
bezit van Nederland en was voet-
ballen een aantal weken onmo-
gelijk. We zien wel weer wanneer 
we de draad op kunnen pakken. 

Kees
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Kloetinge start eigen webshop!
Bij een vooruitstrevende voetbalvereniging als vv Kloetinge, waar ook steeds meer online 
gebeurt, hoort natuurlijk ook een webshop. Kleding bestellen kon al via de website van vv 
Kloetinge, maar in de nieuwe webshop heb je een beter beeld van de kleding die er is, een 
uitgebreider assortiment en vind je ook merchandise artikelen.

10 maart jl. was het zover en 
is de webshop online gegaan. 
Vanaf de start wordt de webshop 
al goed bezocht. Zonder hieraan 
veel ruchtbaarheid gegeven te 
hebben, zijn er in de eerste week 
al meer dan 300 bezoekers ge-
weest. Dat is nog eens een mooie 
start! Zeker als je bedenkt dat de 
opbrengst ten goede komt aan de 
vereniging.
Op de homepage van vv Kloe-
tinge kun je in het menu aan de 
linkerkant op ‘webshop’ klik-
ken, dan word je automatisch 
doorgestuurd naar de shop. In 
de loop van het jaar willen we 
nog meer artikelen toevoegen. 
Heb je zelf een goed idee wat 
we nog kunnen toevoegen, stuur 
dan een mailtje naar kleding@
vvkloetinge.nl. Goede ideeën zijn 
welkom!

Om de opening van de webshop te vieren 
hebben we een leuke actie: een gratis vv 
Kloetinge sleutelhanger t.w.v. € 2,50 voor 

elke 5e klant! Als je bestelnummer op een 
5 of een 0 eindigt wordt deze sleutelhanger 
later toegevoegd aan je bestelling. Deze actie 

loopt tot en met 7 april

Lekker bakkie koffie
De kantine is niet elke avond open, maar ze-
ker als het koud is, gaat een bekertje koffie 
er wel in.  Daarom is er in het kleedgebouw 
sinds enkele weken een koffieautomaat 
opgehangen, waar ouders en andere aanwe-
zigen koffie kunnen kopen.

U vindt dit apparaat in de hal naast de trap, 
de  bekertjes zitten in een speciale houder 
aan de muur (zie foto). Op avonden dat de 
kantine niet open is heeft u daar voor € 1 
een bekertje koffie. De koffieautomaat staat 
niet aan op zaterdag en op donderdag  als de 
kantine open is.

FOTO DIRK VELDHOF
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Merlijn Bosboom
Merlijn was pupil bij de wedstrijd 
Kloetinge - Nivo Sparta (4-2)
op zaterdag 16 maart.
Hij is 10 jaar en speelt in E5. 
Trainer/leiders zijn Alfons Bals, 
Jan-Willem de Kok en
Rolf Bosboom.

VRAGEN 
Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat het een club in de buurt 
is.
Wat vind je leuk aan de training? 
Partijtje.
Denk je later het 1e te halen? 
Nee.
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Soms.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Gamen.
Op welke school zit je?
Tweemaster-Kameleon in Oost-
Souburg.
Wat wil je later worden?
Gamemaker.
Wat is je favoriete club?
Vitesse en Kloetinge
Wie is je favoriete voetballer? 
Lionel Messi.
Wie is je favoriete speler
bij Kloetinge?

Timo Jansen.
Wat lust je niet graag? 
Vis.
Wat eet je het liefste? 
Pizza.
Waaraan heb je een hekel?
Pesten en valsspelen.
Op welke positie speel je
het liefst?
Links middenveld.

Wat kan je het beste bij
voetballen?
Penalty’s.
Wat is het mooiste dat je bij
Kloetinge hebt meegemaakt?
Mijn kampioenschappen.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
2-0. 

Pupil van de week

Met de wedstrijdbal in de hand is Merlijn er helemaal klaar voor

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE

Tom Blomaard haalt uit voor een schot in de wedstrijd tegen Nivo Sparta
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Nat
Hoewel ik er absoluut niet op had gerekend mocht ik de eerste week 
van februari toch mijn kunsten weer vertonen. Ik mocht naar de meest 
westelijke stad van Brabant. Eén van de vele verenigingen die daar 
huizen nam het op tegen de nummer twee van de ranglijst.

Het veld lag er best aardig bij 
alhoewel het wel vettig was. Dat 
bleek al direct de eerste minuut 
toen de laatste man van de 

bezoekers uitgleed en de spits 
van de thuisploeg dankbaar 
gebruik maakte van deze gele-
genheid en scoorde. Binnen het 
kwartier maakten de bezoekers 
weer gelijk. Daarna maakte de 
thuisploeg weer snel een doel-
punt maar dat moest ik afkeuren 
wegens buitenspel. Vlak voor 
rust kwam er weer een moeilijk 
moment voor mij. Bij een corner 
werd de keeper van de thuisclub 
met een ongelukkige elleboog 
gevloerd door zijn eigen laatste 
man. Bij de tweede paal werd 
de bal vervolgens ingekopt en 
een halve meter achter de lijn 
weggeschopt. Doelpunt dus, 
maar daar was de thuisclub het 
natuurlijk niet zomaar mee eens. 
Toen ik echter vertelde dat het 
een eigen speler was kwam de 
aanvoerder naar mij toe en zei 
dat ik het prima gezien had. Wat 
een sportiviteit. Later erkende 
hij dat het zijn elleboog was 
want die deed behoorlijk zeer. 
De assistent scheidsrechter van 
de thuisploeg meende echter 
nog even een show op te moeten 
voeren door met zijn vlag naar 
boven te blijven staan. Hoewel 
we hadden afgesproken dat niet 
te doen, bleef hij staan. Omdat 
ik ongerust was dat hij de hele 
verdere week zo zou blijven 
staan ben ik toch maar even naar 
hem toe gegaan. Gelukkig accep-
teerde hij vrij snel mijn uitleg. 

Wederom een sportieve houding! 
Na rust waren de bezoekers 
heer en meester. Het veld werd 
door de aanhoudende motregen 
zwaarder en zwaarder. Zodoende 
had ik nog bijna de blooper van 
de week. Toen een speler liet 
merken het niet met een beslis-
sing eens te zijn wilde ik even in 
volle sprint naar hem toe snel-
len. Helaas lieten mijn radiaal 
zolen mij in de steek en ging ik 
bijna onderuit. Tot mijn grote 
opluchting kon ik net overeind 
blijven. Vlak voor tijd maakten 
de bezoekers aan alle onzeker-
heid een eind door de derde tref-
fer te scoren. Ondanks twee gele 
kaarten voor de bezoekers was 
het een erg sportieve wedstrijd. 
Heerlijk om zo weer te beginnen.

Sneeuw
De tweede week van februari 
had ik een oefenwedstrijd in de 
hoofdstad van onze provincie 
tussen twee stadgenoten. Bij 
aankomst bleek dat we op kunst-
gras zouden spelen. De eerste 
helft was het heel erg koud maar 
de thuisploeg speelde dermate 
hartverwarmend voetbal dat ik 
het nog niet echt koud had. Ook 
viel het met de sneeuw wel mee. 
Er dwarrelde heel af en toe een 
vlokje naar beneden maar daar 
bleef het gelukkig bij. Ongeveer 
twintig minuten voor het einde 
begon het enorm te sneeuwen en 

DE COLUMN
VAN KEES februari

Shirtje ruilen
Hij fluit regelmatig wedstrij-
den op het Wesselopark en wil 
er graag netjes bijlopen. Dus 
kocht hij twee (scheidsrechters)
outfits; een set met lange mou-
wen en een zomerset met korte 
mouwen.
Op die ijskoude zaterdag koos 
hij uiteraard voor het tenue 
met de lange mouwen. Toen hij 
het veld op kwam, bleek, dat 
dit shirt toch te veel op dat van 
de gasten leek. Dus toch maar 
het shirt met de korte mouwen 
aangetrokken.

En koud dat het was, bijtend, 
bitterrrrr koud.
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ik had de indruk dat we vroeg-
tijdig zouden moeten stoppen. 
Helaas wilden de spelers daar 
niets van horen en moest ik deze 
barre omstandigheden trotseren. 
Ik voelde mij een echte pool 
scheidsrechter. Het wachten was 
eigenlijk op de eerste pinguins 
en ijsberen die zich op het veld 
zouden begeven. Toen ik tussen 
de enorme sneeuwvlokken door 
zag dat mijn klokje op vijfenveer-
tig minuten stond heb ik direct 
afgefloten. Jammer van het weer 
want het was wel een lekkere pot 
voetbal.. We waren net op tijd 
klaar want toen ik naar huis reed 
was alles bedekt met een aardig 
laagje sneeuw! 

Respect
Omdat ik aanvankelijk de derde 
week van februari vrij was nam 
ik op zaterdag een vriendschap-
pelijke wedstrijd aan. Toen ik 
later alsnog een aanstelling 
voor zondag kreeg schrok ik wel 
even want twee keer een wed-
strijd fluiten in één weekend 
was misschien toch teveel van 

het goede. Maar om nu op het 
laatst af te gaan zeggen vond ik 
ook wat sneu. Daarom toch maar 
naar een naburig dorp getogen 
om de plaatselijke derde klas-
ser te fluiten. Zij namen het op 
tegen een reserve elftal van een 
hoofdklasser. Er ontpopte zich 
een lekkere pot voetbal waarbij 
men elkaar in ieder geval res-
pecteerde. Naar mij toe viel het 
af en toe tegen met het respect. 
Toen een speler van de thuisclub 
wel erg emotioneel reageerde 
op een beslissing en ik zei dat 
als het zo moest ik vroeg thuis 
zou zijn viel het met het res-
pect helemaal tegen! In plaats 
dat de trainer van de thuisclub 
mij steunde liep hij het veld 
in en riep: “Ze mogen toch wel 
wat zeggen”. Jammer van zo’n 
reactie. Gelukkig gedroegen de 
bezoekers zich voorbeeldig. Daar 
kwam pas de laatste minuut wat 
verbaal geweld los. De keeper 
kwam nogal wild uit en de spits 
van de bezoekers moest springen 
voor zijn leven. Hoewel hij hem 
niet raakte besloot ik tot een 

De èchte kenners, dat kun je zo zien...
FOTO RIEN WALRAVEN

 

April
2 Reinier Honkoop
12 Rick Flipse
16 Remco de Punder
 Robbin van de Velde
18 Finn van der Heijden
22 Daan Robesin

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen
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strafschop. Die was misschien 
wel wat makkelijk gegeven maar 
waar gaat het over. Voor mij was 
het ook een oefenpot! De keeper 
van de bezoekers vond het echter 
helemaal niets. Hoewel het in-
middels 2 - 4 voor de bezoekers 
was werd hij helemaal woest. Ge-
lukkig konden zijn teamgenoten 
hem enigszins kalmeren. Toen 
de bal er echter in ging begon hij 
weer. Toen maar even gezegd dat 
hij ook best een kaart van mij 
kon krijgen. Gelukkig begreep hij 
de boodschap. Maar snel afge-
floten voordat hij ging ontplof-
fen. Omdat de wandjes erg dun 
waren hoorde ik hem nog steeds 
tekeer gaan in het kleedlokaal. 
Natuurlijk werd ik tot de grond 
toe afgemaakt en belachelijk 
gemaakt. Wat hadden ze een lol. 
Kijk en dat geeft mij dan weer 
een goed gevoel. Een heel elftal 
inclusief reserves en begeleiding 
een leuke middag bezorgen daar 
doe je het allemaal voor. Al met 
al toch wel een leuke middag op 
deze twee minpuntjes na dan. 
Maar we moeten niet op elk 
slakje zout gaan leggen.
 
Derby
De volgende dag (zondag) mocht 
ik naar het mooie Zeeuws-
Vlaamse land om een onvervalste 
streekderby te fluiten. De ont-
vangst was uitstekend al was de 
leider van de bezoekers nergens 
te bekennen. Om kwart voor 
twee kwam hij even binnen om 

de pasjes op de tafel te slingeren 
en verdween weer, iedereen in 
verbazing achterlatend. Deze 
natuurlijk meegenomen naar 
mijn kleedlokaal en aan de thuis-
vereniging gevraagd of ze hem 
er op wilden wijzen dat hij nog 
een aanvoerder en basisspelers 
aan moest vinken. Overigens was 
mijn kleedkamer deze middag 
groter dan de bestuurskamer! 
Nadat ik mij had omgekleed 
maar weer even terug of er al wat 
instond; gelukkig was dit het ge-
val. De bezoekers staan bekend 
als een lastige ploeg. Ik heb ze 
dit seizoen een keer gefloten en 
toen viel het wel mee. Maar deze 
keer was het natuurlijk een echte 
burenruzie. Aanvankelijk leek 
het ook een heel rustige middag 
te worden. Toen de thuisclub 
een minuut of tien voor rust voor 
kwam was het echter gedaan 
met de rust. De messen werden 
geslepen en de eerste kaart voor 
de bezoekers was een feit. Toen 
de thuisclub twintig minuten na 
rust de tweede goal produceerde 
was het hek van de dam. De frus-
tratie vierde hoogtij en ik kon 
nog drie gele kaarten uitdelen. 
Eén had zelfs naar later bleek 
rood moeten zijn maar ik hoorde 
niet goed wat de speler zei. Dat 
heb je met ouderdom. Ook kon ik 
wel merken dat ik nog niet echt 
scherp was. Toen de thuisclub 
kort voor tijd wilde wisselen liet 
ik de invaller te vroeg toe en 
stonden ze even met twaalf man 

in het veld. Het spel werd hervat 
en toen zag ik plotseling dat de 
speler die eruit zou gaan nog in 
het veld rond huppelde. Snel ge-
floten maar omdat de bezoekers 
net aan een aanval dachten, le-
verde dat weer de nodige woede 
bij hen op. Toen de thuisploeg 
kort voor tijd een derde treffer 
maakte, keerde de rust weer. Na 
afloop was het weer de leider 
van de bezoekers die voor verba-
zing zorgde. Hij vond alles goed 
zo riep hij naar me. Maar toen ik 
een wissel niet kon vinden op het 
formulier wilde ik hem er toch 
even bij hebben. Aanvankelijk 
wilde hij niet komen want zo 
zei hij: “Ik vind alles goed.” Ik 
zei daarop dat ik niet alles goed 
vond en hij toch maar snel moest 
komen. Zowaar deed hij dat met 
het nodige gemor. Gelukkig was 
het daarna erg gezellig en had ik 
nog een heel leuk gesprek met de 
trainer van de thuisclub die een 
heel positieve kijk op coachen 
had. Hij was er trots op dat zijn 
ploeg dit seizoen erg weinig 
kaarten pakte. Leuk dat er dus 
ook nog gewoon trainers zijn die 
er zo over denken! 

Koud
De laatste week van februari had 
Koning Winter nog een stuiptrek-
king waardoor vrijwel het hele 
programma eruit vloog. Geluk-
kig kon ik op zaterdag nog de 
wedstrijd van mijn jongste zoon 
fluiten. Alhoewel gelukkig? Het 
was zo verschrikkelijk koud dat 
het eigenlijk onverantwoord was 
om te doen. Maar het was een 
leuke wedstrijd dus daar wordt 
je dan weer warm van. Van mij 
mag het snel twintig graden wor-
den want de kou heb ik nu wel 
gezien. Op naar de maand maart 
en elke week voetbal, tenminste 
dat hoop ik. 

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

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

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

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 06 21 66 00 71  
 L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
A2 T John Hofs 06 38 74 37 39
A3 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Rogier Veenstra 06 24 69 68 25
 T/L Arsenio van Aerde 06 28 15 69 31
 L Thijs van der Knaap 06 10 34 72 00
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
B2 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mart-Jan Goud 06 15 03 61 01
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46
 L Erik Willemse  06 25 38 01 09
B3 T Mohammed El Mecanqui 06 33 62 80 32
 L Theo Schepens 25 13 22
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85  
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Kai Walraven 06 83 25 87 17
 T Serge Ouinten 21 27 77
 T Gerard Murre 21 19 33
 T Karel Voorbach 25 10 67
C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Marijn Corstanje 56 71 70

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

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 73 06 58
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Carlos de Jonge 58 21 70
D3 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel
D4 T Danny Hijdra 38 39 30
D5 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 22 29 92
 L Harry van Waveren 06 14 43 53 25
D6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
D7 T Rien Menheere 23 16 85
MD1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16
E1 T Wijbrand Boonstra 22 90 62
  Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E2 T Evert de Gijsel 21 96 29
 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
E3 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Eric Houtepen 21 37 39
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45
E6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37
 T Eric Hoondert 25 10 92
E7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38
E8 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
E9 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48
F1 T Jan Bouman 06 13 17 40 35
 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
F2 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Cor van Gogh 25 14 33
F3 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
 T Remco van der Kuijl 06 23 93 59 08
F4 T Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F5 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 21 52 45
F6 T Jeffrey van de Velde 22 99 99
 T Abko Nijsse 27 58 40
F7 T Wijnant Snoek 21 86 93
 T Sander van Rooijen 23 30 42
F8 T Kornelis Kamerling 06 53 54 71 20
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Peter Bot 06 20 43 82 41
F9 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

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

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

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

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker
Adri de Graaf
BUSINESSCLUB VV KLOETINGE

Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




