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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 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 Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
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 Arjan van Schaik Brahmslaan 3 4462 JR Goes 25 00 57
A, B en C junioren avsld@zeelandnet.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 Simon Vestdijklaan 34 4481 DM Kloetinge 23 24 08
E-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 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 06 41 87 28 73
 kleding@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Clubgebouw
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Website voetbal
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Van de redactie

Hoe staan we ervoor
 
Als ik dit schrijf is het 17 maart; eigenlijk is het nog winter. Nou ja, 
winter... in de afgelopen maanden hebben we geen echte winter 
gehad. Als er wedstrijden werden afgelast was dat omdat het teveel 
geregend had; niet omdat de velden bevroren waren of omdat er een 
pak sneeuw op lag. 

I N H O U D

Het voorjaar is de tijd, dat de 
beslissingen over kampioen-
schap, promotie of degradatie 
vallen. Kloetinge 1 speelt erg 
wisselvallig; de ene week is het 
goed en de andere week lukt 
er bijna niets. Het team heeft 
nog wat punten nodig om zich 
veilig te kunnen voelen; ik heb 
er vertrouwen in dat ze het gaan 
redden zonder nacompetitie te 
hoeven spelen.
Kloetinge 2 heeft tot nu toe 
een erg goed seizoen achter de 
rug en doet op dit moment nog 
serieus mee voor de titel in de 
reserve hoofdklas.
Kloetinge 3 en 4 zijn ook nog 
niet veilig, maar hier heb ik 
eveneens het idee, dat ze het wel 
gaan redden. Kloetinge 5 staat 
weer in de top en ook Kloetinge 
6 doet het goed.

Ook voor mijn afdeling, de 
zaalvoetballers, komt het einde 
van de competitie in zicht; we 
hebben dit jaar geen kampioe-
nen, maar het plezier is er niet 
minder om. 
De contractbesprekingen met de 
trainers van de diverse elftal-
len zijn weer in volle gang of al 
achter de rug.
De grote verloting komt er weer 
aan; in dit nummer informatie 
over de gang van zaken met be-
trekking tot deze verloting.

In dit nummer ontbreekt de 
rubriek ‘De Vrijwilliger van de 
maand’. Het blijkt erg moeilijk te 
zijn om geschikte kandidaten te 
vinden. Toch heeft de schrijver 
van deze rubriek wat gedachten 
op papier gezet; over paraplu’s. 
Verder vindt u de vaste rubrie-
ken.

De redactie is nog steeds 
op zoek naar iemand 
die de rubiek ‘Voetbal-
vrouwen’ voor zijn/haar 
rekening wil nemen.
Het was een leuk onderdeel van 
ons vaste aanbod en we zouden 
het jammer vinden wanneer dit 
definitief moet verdwijnen. Erg 
ingewikkeld is de samenstelling 
ervan niet. Het interview bestaat 
uit een aantal vaste vragen die 
de uit te kiezen voetbalvrouw op 
haar gemak thuis kan invullen. 
Lijkt het u wat? Neem dan even 
contact op met de redactie. Of 
misschien heeft u een idee voor 
een nieuwe rubriek; laat het ons 
weten!

Namens de redactie wens ik ie-
dereen weer veel leesplezier met 
dit nummer van Op de Korrel en 
wellicht tot ziens langs de lijn op 
de velden of in de zaal.

Ronald Krijger
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Van de Voorzitter
Kloetinge 3.0

‘Wat is dat nu?’ vraagt u zich wellicht af. Welnu, in feite is dat een nieuw begin. 
Het gaat dan om de vraag hoe we als vv Kloetinge meer financiële middelen 
binnen kunnen krijgen. Hoe gaan we de band met de BCK nog beter maken? Hoe 
gaan we om met onze sponsoren (zowel sponsoren van de BCK als de sponsoren 
van de vv Kloetinge). Hoe kunnen we het nog aangenamer maken op het Wes-
selopark? Meer binding met de sponsoren. U hoort hier nog meer van.
Er is een werkgroep gevormd en die komt ongetwijfeld met nieuwe ideeën.

Inmiddels is er een bijeenkomst 
gepland over het positief coa-
chen. Jan Baaijens (oud-speler 
van de VVK) speelt hierin een 
belangrijke rol. Tevens komt 
aan de orde: ‘Zonder respect 
geen voetbal.’ Dit is in feite 
een doorlopend onderwerp en 
niet overbodig. Het blijft onze 
aandacht vragen ook bij de VVK. 
Harry van Waveren is hiervan de 
trekker. Deze bijeenkomst staat 
genoteerd voor 4 april om 19.30 
uur op het Wesselopark. Ik hoop 
dat veel trainers/leiders aanwe-
zig zullen zijn en wellicht ook 
geïnteresseerde leden.

Op het moment dat u dit leest 
zijn de gemeenteraadsverkiezin-

gen achter de rug. Ik ben be-
nieuwd welk college we in Goes 
krijgen en hoe zij om zullen gaan 
met de sport. Voor de VVK niet 
onbelangrijk.
Als we naar de evenementen-
kalender kijken hebben we nog 
veel tegoed. We begonnen met 
de après-ski. Dan komen het be-
drijventoernooi en de afsluiting 
van het seizoen. Daar tussendoor 
hebben we ook nog het bekende 
Dick Bunttoernooi. Kortom de 
VVK bruist van activiteiten en 
dat hoort bij de vv Kloetinge.
Je merkt ook dat we richting 
einde seizoen gaan. Bij sommige 
teams stijgt de spanning. Dan 
kan het spook van degradatie-
wedstrijden opdoemen. Andere 

teams kijken omhoog en wellicht 
kunnen ze kampioen worden. Zo 
tegen het einde van het seizoen 
is het altijd een wat onrustige 
periode. Het is nu zaak rustig 
te blijven en doen wat je moet 
doen.

Als bestuur trachten we con-
stant stapjes vooruit te maken. 
Dat gaat niet vanzelf en is ook 
niet voor ieder lid altijd direct 
zichtbaar. Soms gaat het om de 
vervanging van een koffieap-
paraat maar ook hoe we omgaan 
met onze bestaande gebouwen. 
Moet er aangebouwd/verbouwd 
worden en zo ja hoe dan? Hoe 
krijgen we dat dan op een ver-
antwoorde wijze financieel rond? 
Ook hierover hoort u nog nader 
van ons.

Uitdrukkelijk is nog eens vastge-
steld dat het Wesselopark geen 
openbaar gebied is. Dat betekent 
(in het kort) dat als er geen voet-
balactiviteiten plaatsvinden het 
Wesselopark verboden terrein is. 
Dat geldt dus ook voor de velden. 
Er werd teveel stuk gemaakt en 
wat er in een dug-out gevonden 
is zal ik maar niet zeggen. Het 
was erg onsmakelijk. Van de 
zijde van de Gemeente en de 
politie zal handhavend worden 
opgetreden.

Met sportieve groeten,

Rinus Dieleman
voorzitter.

Joël Dekker in duel met een speler van SSV’65 2
Kloetinge 2 had een mooie uitgangspositie op de ranglijst maar levert de laatste 
weken teveel punten in. De jongens van Jordan Langevelde doen nog wel mee voor de 
bovenste plaatsen, maar door onlangs met 2-4 van buurman SSV’65 2 te verliezen is 
de achterstand op koploper Kozakken Boys 2 inmiddels opgelopen tot 4 punten. 
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Dankbetuiging André Lockefeir.

Wij kunnen onmogelijk iedereen persoonlijk bedanken, maar
de overweldigende en ontroerende reacties die wij kregen na
het plotseling overlijden van

ANDRÉ
steunen ons in deze moeilijke tijd.

Iedereen die André heeft gekend weet hoe groot de lege plaats is.
We hopen en geloven dat André de prachtige bloemen, de vele
kaarten en al de mensen die er van Kloetinge op zijn afscheid 
waren heeft gezien en gehoord.
Daar willen wij jullie hartelijk voor bedanken.

Rina, Ditty, Paul en Esmée

vo
etb
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Koper

Bij de Schiedamse voetbalvereniging Excelsior ’20 
zijn onlangs de leidingen uit alle kleedkamers en 
toiletruimtes door koperdieven losgezaagd en mee-
genomen. Ze hebben niet alleen het koper meegeno-
men, maar ook een enorme puinhoop achtergelaten. 
Wasbakken werden kapotgeslagen en plafondplaten 
vernield om bij de leidingen te kunnen komen.
Men schat de waarde van het koper op € 400, maar 
de aangerichte schade is het vijftigvoudige, nl. zo’n
€ 20.000,-. Tel uit je winst!
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Voorbeeld
Het betaalde voetbal zou eigen-
lijk een voorbeeld moeten zijn 
voor het amateurvoetbal, maar 
is het dat zeker niet. De dik-be-
taalde voetballers zijn zich daar 
zeker niet van bewust. Een paar 
voorbeelden:

Daley Blind maakt in de wed-
strijd tegen Red Bull een smerige 
overtreding. De scheidsrechter 
ziet het niet en hij komt ermee 
weg. Eigenlijk zou de UEFA na 
het zien van dit soort beelden 
ook over moeten gaan tot een 
schorsing. Want Blind mag dat!

Pellè misdraagt zich en trapt 
tegen bijna alles wat hij tegen-
komt. Hij wordt daarvoor niet be-
straft. Een week later gaat hij op-
nieuw de fout in en dan schorst 
de club hem voor 2 wedstrijden; 
niet zo moeilijk als je weet dat 
hij 2 wedstrijden voorwaardelijk 
heeft.

In de wedstrijd Vitesse –PSV 
krijgt Depay een elleboog in zijn 
gezicht, zodat hij gewisseld moet 
worden. De dader, Ibarra speelt 
rustig verder alsof hij niets ge-
daan heeft.

De wedstrijd Chelsea – Gala-
tasaray is niet om aan te zien; 
bijna een kwart van de wed-
strijd ligt er wel een speler op 
de grond te rollen van de pijn 
en slaat met zijn ene hand op 
de grond om aan te geven hoe 
erg het is. Met zijn andere hand 
geeft hij aan, dat hij gewisseld 
zal moeten worden. Een minuut 
later loopt die zelfde speler als 
een kievit over het veld. Niets 
aan de hand. Een scheidsrechter 
zou het recht en het lef moeten 
hebben om in zo’n situatie de 
speler een klein kwartiertje aan 
de zijlijn te houden om hem wat 
te laten bijkomen. Gegarandeerd 
dat het helpt.

Na afloop van de wedstrijd tegen 
Hoek wordt een ‘supporter’ van 
Kloetinge gearresteerd. Hij heeft 

de hele wedstrijd Hoek suppor-
ters staan uitdagen. We moeten 
ons als vereniging afvragen of 
we zo iemand nog wel op het 
Wesselopark willen hebben. Ik 
denk, dat we geen behoefte heb-
ben aan zulke mensen. Maar in 
het betaalde voetbal zie je niet 
anders.

Na afloop van een uitwedstrijd 
gaat een juniorenteam van Kloe-
tinge tekeer in het kleedlokaal. 
Fout! Ik heb er geen goed woord 
voor over. Maar Pellè mag dat 
toch ook ongestraft doen?
Bij Kloetinge-Hoek worden 
er vanuit het jeugdvak op de 
tribune allerlei dingen gegooid 
naar de dug-out van Hoek. Fout! 
Ik heb er geen goed woord voor 
over. Maar na afloop van Feyen-
oord – Ajax moet Frank de Boer 
bukken om een bierdouche te 
ontwijken. En hoeveel voorwer-
pen worden er in een stadion 
gegooid naar een speler, die een 
corner moet nemen.
De betaalde voetballers geven 
duidelijk niet het goede voor-
beeld aan jeugdige voetballers. 
En dat is erg jammer!

“Een scheidsrechter zou het recht en het lef 
moeten hebben de speler een klein kwartier-
tje aan de zijlijn te houden.”

Memphis Depay

Graziano Pellè

Gelukkig gedraagt het meredeel zich wel als échte supporter
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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 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. 
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.

Voor alle duidelijkheid: De leden, 
die contributie betalen, krijgen 
een boekje met 25 loten! Dat zijn 
hun loten; ze kunnen ze verko-
pen 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, zo-
dat 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.

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 17 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 opha-
len in het kleedgebouw. Van deze 
extra boekjes moet uiterlijk op 
17 mei 20 euro worden afgedra-

gen. 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 is 
een waardebon ter waarde van 

1.000 euro van de Mediamarkt, 
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. 

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 
kunnen dan contact opne-
men met de prijswinnaars.
-Zorg, dat de lege boekjes 
weer worden ingeleverd; 
uiterlijk op 17 mei; eerder 
mag!
-Van elk extra verkocht 

boekje loten moet 20 euro wor-
den ingeleverd en het levert dus 
5 euro op!
-Wie de meeste loten verkoopt, 
wint een prijs.
-Leden, die geen contributie 
betalen worden verzocht ook 25 
loten te verkopen; zij dienen dan 
20 euro af te dragen (uiterlijk op 
17 mei).
-De winnende lotnummers wor-
den bekend gemaakt op 7 juni bij 
de seizoensafsluiting.
-De winnende lotnummers zijn 
daarna te vinden op www.vvkloe-
tinge .nl 

een week na de trekking contact gen. Dus van elk extra verkocht boekje loten moet 20 euro wor-
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en verder vele waardevolle prijz en
en verder vele waardevolle prijz en

 1,- per lot
Opbrengst t.b.v. de jeugdafdeling

VV KLOETINGEVV KLOETINGE

Trekking zaterdag 7 juni 2014 te Kloetinge.

Uitslag wordt bekend gemaakt op www.vvkloetinge.nl

Vergunning B en W van Goes  d.d. 29 januari 2014.

Aantal loten 22.000. Inlichtingen tel. 0113- 213173.

LOTERIJ  2014

Hoofdprijs

Waardebon(nen) t.w.v. € 1.000

2e prijs

Fiets- of fitnessapparatuur

3e prijs

Bon levensmiddelen  t.w.v. € 250

en verder vele waardevolle prijz en

€ 1,- per lot

Opbrengst t.b.v. de jeugdafdeling

naam

adres

pc/plaats

VOETBALVERENIGING KLOETINGE

Loterij 2014

VV KLOETINGE

“Mijn moeder weet dat niet en dat
zal ik ook maar zo laten.”
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24 mei
Dick Bunttoernooi D en C

7 juni
Seizoensafsluiting

14 - 15 juni
Zomerkamp F- en Mini-pupillen

17 mei
Dick Bunttoernooi E, F en mini’s

30 mei
ING bedrijventoernooi

13 - 15 juni
Zomerkamp E-pupillen

EVENEMENTENKALENDER
seizoen 2013-2014
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Vragen

Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik het een goede club vind waar leuk en goed training
 gegeven wordt.
Wat vind je leuk aan de training? Dat ik daardoor beter leer voetballen en dat we nog een partijtje
 op het einde spelen.
Denk je later het eerste te halen?  Ik zou het graag willen maar moet dan nog wel veel leren.
Ga ja vaak naar het 1e kijken? Af en toe dan ga ik met Opa Piet mee.
Welke hobby’s heb je nog meer? Spelletje spelen en computeren.
Op welke school zit je? De Wingerd.
Wat wil je later worden? Bij Ajax profvoetballer.
Wat is je favoriete Club? Ajax en Barcelona.
Wie is je favoriete voetballer? Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Remco van Tiggele.
Wat lust je niet graag? Spruiten. 
Wat eet je het Liefste? Pannenkoeken.
Waaraan heb je een hekel? Schelden.
Op welke positie speel je het liefste? Vleugelspeler rechts.
Wat kan je het beste bij voetballen? Overspelen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Dat we 2 keer kampioen zijn geworden met Kloetinge F4.
 heb meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 3-2 voor Kloetinge.

In de topper tegen HSV Hoek mocht de 9 jarige Levi Bolleman als 
pupil van de week voor 1500 man het veld betreden. Zijn voorspelling 
van 3-2 kwam niet helemaal uit, maar met een 2-2 eindstand zat hij 
dicht in de buurt. Al met al een geweldige middag, zowel voor Levi als 
voor Kloetinge.
Zijn trainer/leiders in E9 zijn: Michael Romijn, Esther Verhulst en 
Berry Simonse.

Pupil van de week

Levi Bolleman

Dat is nog eens een opkomst, voor zoveel publiek.

FOTO JOEP ZOETEWEIJ
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(Uit)zicht 
Het is nog een beetje nevelig, die 
dinsdagmiddag vroeg in maart 
als ik met Bert de trap opklim 
naar de kantoren van ZuidWest 
Lease. Het is een flinke trap, 
maar het uitzicht boven is echt 
een beloning voor de moeite. 
Bert: “Gelukkig dat we er inmid-

dels aan gewend geraakt zijn, 
anders zou het ten koste kunnen 
gaan van het werk.” Het is dus 
in twee opzichten een prima 
zichtlocatie; een mooi uitzicht 
en duidelijk in het zicht van de 
A58 en de afslag naar Goes en 
de Deltaweg. Bert: “Voordat we 
hier twee jaar geleden naar toe 

gekomen zijn, zaten we in Klein 
Frankrijk ergens bovenin het 
gebouw weggestopt. We hebben 
hier een mooi, ruim en licht kan-
toor; we zitten gunstig voor de 
aanvoer van nieuwe auto’s en we 
hebben voldoende ruimte om die 
auto’s neer te zetten.” ZuidWest 
Lease is een onderdeel van de 

In ‘Op de Korrel’ kunt u op twee pagina’s alle namen vinden van de 
leden van de BCK, de businessclub die onze vereniging ondersteunt. 
Maar kent u al deze bedrijven? Weet u wat ze doen? Weet u wie deze 
bedrijven runnen? De meeste lezers zullen een ontkennend antwoord 
geven. Daarom besteden we in elk nummer van het clubblad speci-
aal aandacht aan één van deze bedrijven; met andere woorden, we 
nemen een bedrijf ‘op de korrel’. Voor dit nummer had ik een gesprek 
met Bert Flipse, algemeen directeur van ZuidWest Lease, gevestigd 
aan de Pearyweg 19 in Goes.

ZuidWest Lease

Sponsor van de maand door Adri de Bruine
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Automotions groep en zit bo-
ven de dealergarages van Opel, 
Chevrolet en Fiat, die ook tot 
deze groep behoren, evenals b.v. 
Autochadeteam Baarends. Dat 
heeft veel voordelen; de financi-
ele administratie, marketing en 
personeelszaken worden centraal 
geregeld. Ook heeft het bedrijf 
een verhuurafdeling voor de huur 
voor kortere tijd, zowel voor de 
zakelijke als voor de particuliere 
markt.

Lease
Het bedrijf bestaat al meer dan 
30 jaar, maar het leasen van 
auto’s was in het begin duidelijk 
bijzaak; het werd er bij gedaan 
door enkele mensen van de Opel-
garage. Na de overname in 1992 
door de BaGe groep werd het 
een zelfstandig bedrijf met eigen 
personeelsleden. Bert was de 2e 
werknemer van het bedrijf dat 
toen zo’n 300 auto’s in beheer 
had. Inmiddels is dit uitgegroeid 
tot ruim 2.100 auto’s; landelijk 
gezien een middelgroot bedrijf 
maar voor Zeeland is het een 
groot bedrijf. Bert: “We werken 
hier nu met 10 mensen. Ons 
werkgebied is vooral Zuidwest 

Nederland, de naam zegt het al. 
We hebben ook nog een steun-
punt in Roosendaal, waar we 
onze Brabantse klanten graag 
ontvangen.”

Zakelijke markt
“We bieden alle merken auto’s 
aan. De dealerbedrijven van de 
betreffende merken verzorgen 
ook het onderhoud van de auto’s. 
Dat wordt allemaal digitaal 
geregeld; er komt geen papier 
meer aan te pas. We werken 
bijna uitsluitend op de zakelijke 
markt; voor de ondernemer heeft 
lease een aantal voordelen. Om 
te beginnen hoeft hij niet te 
investeren in auto’s en hij heeft 

daardoor ook geen renteverlies. 
Hij loopt niet het risico voor 
onverwacht hoge reparatiekosten 
en hij hoeft zich niet druk te ma-
ken over de eindwaarde van de 
auto. Er zijn vele mogelijkheden, 
van de Netto Operational Lease 
tot de Full Operational Lease, 
waarbij nog vele opties moge-
lijk zijn, zoals een brandstof-
kaart, winterbanden met opslag 
en montage en verschillende 
verzekeringen. In alle gevallen 
weet de klant precies wat hij per 
maand kwijt is. Als het aantal ge-
reden kilometers erg veel afwijkt 
van wat werd overeen gekomen, 
dan kan het contract worden 
bijgesteld.” Ook ziet Bert wel 
mogelijkheden op de particuliere 
markt. Hij denkt daarbij b.v. aan 
jongelui, die toch graag in een 
goede auto willen rijden, maar 
niet voldoende geld hebben om 
die te kopen. Leasen is dan een 
optie; je rijdt uiteraard in een 
goede auto; je hoeft niet bang te 
zijn voor hoge reparatiekosten 
en je weet precies hoeveel geld 
je elke maand kwijt bent. Dat 
is een rustgevend gevoel. Bert: 
“De keuze van de auto die een 
zakelijke klant least wordt voor 
een groot deel bepaald door de 
bijtelling; die varieert van 4 tot 
25 % afhankelijk van de mate 
waarin die auto het milieu ver-
vuilt. Volledig elektrische auto’s 
hebben de laagste bijtelling 

Bert Flipse
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(4%), hybride auto’s 7% en de 
zuinigste auto’s 14%.” 

Pech
“Als een klant pech heeft met 
zijn wagen, kan overdag contact 
worden opgenomen met ons 
bedrijf; wij regelen de assisten-
tie. Buiten kantooruren wordt de 
klant doorverbonden naar onze 
alarmcentrale die de hulp 24/7 
gegarandeerd regelt. De leeftijd 
van de auto en het aantal gere-
den kilometers bepalen wanneer 
een auto vervangen dient te wor-
den. De wagens worden (meestal 
digitaal) verkocht aan de hoog-
ste bieders; 
meestal zijn 
dat groothan-
dels bedrij-
ven, maar 
in een enkel 
geval is het 
een particu-
lier. Dat is 
zowel voor 
ons als voor een particuliere 
koper vaak heel interessant. 
Een ex-lease auto is immers 
een relatief jonge auto, door de 
dealer onderhouden en met een 
gewaarborgde kilometerstand en 
onderhoudshistorie.”

Klanten
Bert heeft zelf een technische 
achtergrond; voordat ZuidWest 

Lease zelfstandig werd, werkte 
hij als werkplaatsreceptionist; 
maar hij is ook op commercieel 
gebied thuis. Bert: ”We zijn al 
lang lid van de BCK; een aantal 
bedrijven is klant bij ons. Vanaf 
het moment, dat we op Kloetinge 
zijn komen wonen, ben ik bijna 
elke zaterdag wel op het Wes-
selopark te vinden. Mijn zoon 
speelt bij de D-pupillen en ik ga 
meestal naar hem kijken; ook bij 
uit-wedstrijden. En ook bij de 
thuiswedstrijden van het eerste 
ben ik meestal van de partij. Het 
is erg gezellig in het sponsor-
home en ook in zakelijk opzicht 

is het interessant.” 
Bert komt zelf uit 
de korfbalwereld 
(Tjoba) en hij vindt 
dat we als voetbal-
vereniging best nog 
iets kunnen leren 
van de korfballers. 
“Daar traint bijna 
elke selectiespeler 

regelmatig één of meerdere 
jeugdteams. Dat zou bij het 
voetballen ook moeten kunnen; 
het werkt naar twee kanten, want 
de jeugd wordt op die manier 
meer betrokken bij het eerste 
team. Enige tijd geleden heb-
ben we op het Wesselopark in 
samenwerking met de JVOZ een 
voetbalclinic voor de kinderen 
van onze klanten gehouden. 

Dat was een groot succes, mede 
dankzij de gastvrijheid van de 
vv Kloetinge. Ook hebben we 
kort na de verhuizing naar ons 
nieuwe pand  de jaarvergadering 
van de sponsorclub te gast gehad 
op onze locatie en ook dat was 
een erg aangename netwerkbij-
eenkomst.”

Als we het kantoor verlaten 
kijken we nog even uit over Zuid-
Beveland; de nevel is inmiddels 
opgetrokken en we genieten nog 
even van het uitzicht. Het is hier 
goed toeven.

Enkele zakelijke gegevens:
ZuidWest Lease
Pearyweg 19
4462 GT Goes
Tel. 0113-23 52 22
Site: www.zuidwestlease.nl

“Bijna elke selectie-
speler traint regelma-
tig één of meerdere 
jeugdteams. Dat zou 
bij het voetballen ook 
moeten kunnen.”
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Ledenmutaties
Aangemeld:
Lucas Felius
Michael Hesp
Vince Lambrechts
Sven Rijn
Demi Verburg
Erik Willemse

Vervallen:
Jimmy van Damme
Daan Ducrot
André Lockefeir
Jay Oedai

Wie kan ons helpen aan...
een ouderwets wasbord?

Elke week wast Adri de Graaf een groot aantal shirts, broekjes en 
kousen. 
Iedereen, die wel eens de wedstrijdkleding van een team heeft 
gewassen weet, dat dit niet altijd even makkelijk is. Vooral als de vel-
den behoorlijk nat zijn, zit er hier en daar wel eens een veeg modder 
en vaak heel wat meer dan een veeg.

Adri is ondertussen een deskundige geworden op dit gebied. Hij 
smeert de meest vuile stukken eerst in met een wasmiddel. Daarvoor 
zou hij graag de beschikking hebben over een ouderwets wasbord.

Wie kan hem daar aan helpen?

Adri is elke morgen (behalve op vrijdag en zondag) te vinden in de 
wasruimte meteen om de hoek rechts. Hij is daar telefonisch bereik-
baar op nummer 0113-213173.

   

Verjaardagen F-en Minipupillen

April
2 Reinier Honkoop
16 Robbin van de Velde
18 Finn van der Heijden
29 Lucas Jansen

Mei
2 Job Nijsse
2 Stefan Scheele
3 Rogier van Gogh
3 Miguel Stevense
12 Joep Fokke
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1 Kloetinge 1 lijkt er dit seizoen 
patent op te hebben om wed-
strijden te (laten) beslissen in de 
laatste minuten. Uit tegen RVVH 
werd na een achterstand van 1-0 
in de 95e minuut de gelijkmaker 
gescoord. In de 96e minuut ging 
echter de wedstrijd alsnog verlo-
ren. Weet u waar de letters RVVH 
voor staan?

2 Kloetinge 2 speelde vorig 
seizoen lang mee in het toernooi 
om de KNVB beker. Pas na straf-
schoppen werd thuis verloren 
van Duiveland 1. In de reguliere 
speeltijd moest Kloetinge 2 
na een rode kaart met 10 man 
verder. Wie krijgt hier de rode 
kaart?

3 Vorig jaar timmerden ze al 
goed aan de weg en ook dit jaar 
doen ze weer volop mee bovenin 
hun competitie. We hebben het 
over de speelsters van Kloetinge 

RANDJE
 BUITENSPELDeel 4

Het wel en wee rondom vv Kloetinge
en ander Zeeuws voetballeed in 10 quizvragen

meisjes C1. Maar welke trainers 
staan eigenlijk achter dit succes?

4 Ieder jaar probeert men met 
de jeugd van onze vereniging wel 
een wedstrijd in het betaalde 
voetbal te bezoeken. Dit jaar 
ging de reis naar Breda naar 
de wedstrijd NAC Breda – Ajax. 
Naar welke wedstrijd gingen de 
junioren vorig jaar?
 5 In het seizoen 2000 – 2001 
kwam vv Kloetinge met zijn eer-
ste presentatiegids. Kunt u zich 
nog voor de geest halen welke 
speler van Kloetinge 1 op de 
omslag stond?

6 En over diezelfde omslag van 
deze gids. Wie als voorzitter?

7 Kloetinge F8 maakt een 
moeilijke seizoen door. De 

spelers echter knokken voor wat 
ze waard zijn en dragen met 
trots het Kloetinge logo op de 
borst. Op 22 febr j.l. werden de 
eerste punten gepakt en was 
daar een 3-1 overwinning. Welke 
Walcherse tegenstander werd 
verslagen?

8 Ieder zichzelf respecterende 
vereniging heeft tegenwoordig 

wel een omroeper, ook wel spea-
ker genoemd, die de wedstrijden 
van het 1e elftal begeleidt en 
voorziet van de nodige infor-
matie over de opstellingen e.d. 
Bij welke vereniging heeft deze 
speaker een vorstelijk onderko-
men?

9 Hoe heet het sportpark waar 
vv Bevelanders de thuiswedtrij-
den speelt?

10 Veel trainers komen en 
gaan ook in het Zeeuwse. Dit 
seizoen zijn al verschillende 
trainers ontslagen of hebben 
zelf hun biezen gepakt. Welke 
oud-Kloetinge 1 spits maakte dit 
seizoen niet af bij Ria W?

De juiste antwoorden kunt u 
vinden op pagina 15 van deze 
Korrel.
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Paraplu’s die vreemd gaan!
Bij regen kun je een paraplu, dat wil zeggen een stang waaraan een 
scherm is bevestigd, niet missen. In de volksmond wordt een paraplu 
ook wel genoemd ‘een stok met vodden’. Het is een gewild artikel, ze 
zijn overal verkrijgbaar, zelfs bij de VVK kun je ze kopen, de groen 
witte paraplu. Het opschrift hierboven doet iets vermoeden. Je neemt 
een paraplu mee als het regent of als je regen verwacht. Je stalt deze 
ergens als het droog is of droog is geworden. In een winkel of bij de 
kapper.
Vaak wordt dat ding vergeten als je weg gaat. In de trein en de bus 
worden ze soms bij bosjes gevonden. Vaak kun je je niet eens herin-
neren waar je die paraplu hebt achtergelaten.

Ontvreemd
Er is echter ook een keerzijde 
van de medaille. Je neemt je 
paraplu mee als je regen ver-
wacht want voor je weer thuis 
bent kan het inmiddels zijn gaan 
regenen. Soms vergeet je zelfs je 
paraplu mee te nemen en regent 
het stevig als je elders vertrekt. 
Wat dan? Oh, in die bak staan 
tal van paraplu’s dus ik pak er 
maar één mee. Nee, dan gaat 
die paraplu niet vreemd maar 
deze wordt ontvreemd door een 
vreemde, niet zijnde de eigenaar. 
Of het mij zo overkomen is op 8 
februari j.l. in het sponsorhome 
van de VVK wil ik niet beweren 
maar mijn paraplu is wel vreemd 
gegaan. Er werd die zaterdag-

middag regen verwacht dus nam 
ik mijn paraplu mee en stalde die 
in het sponsorhome/bestuurs-
kamer. Het was niet zo maar een 
paraplu maar eentje waar een 
verhaal aan vast zit.

Kampioen
We hadden destijds bij onze 
vereniging een bloeiend dames-
team dat onder leiding stond van 
wijlen Wisse de Kok. Ze waren 
echter binnen onze vereniging 
toen niet zo populair. Ze dachten 
zelf dat ze hoge eisen mochten 
stellen. Ze wilden o.a. een goede 
accommodatie om te trainen (wie 
wil dat niet?), perfecte kleed-
lokalen (idem) en het liefst nog 
een apart speelveld. We hadden 

toen slechts 2 speelvelden, met 
een zandbak bedoeld als trai-
ningsveld. Ik kan me nog goed 
herinneren dat zowel ons 1e 
elftal alsmede het damesteam 
op dezelfde tijd thuis moesten 
spelen. Op het 2e veld werd nog 
een wedstrijd gespeeld. Wat 
gebeurde? De dames betraden 
het hoofdveld en ook voor ons 1e 
elftal zou de wedstrijd zo begin-
nen; dat elftal was reeds een 
balletje aan het rond spelen. En 
ook de dames begonnen op het 
hoofdveld een balletje te trap-
pen want ook zij dachten dat ze 
recht hadden om daar te spelen. 
Helaas, toen had je de poppen 
aan het dansen.

Slachtoffer
In 1992 werden de dames kam-
pioen, van welke klasse weet 
ik niet meer. Als voorzitter had 
ik de eer om het dameselftal 
met de reserves en de trainer 
toe te spreken, te feliciteren en 
bloemen te overhandigen. Het 
was maar net dat ‘men’ dat goed 
vond. Ter ere van dat kampioen-
schap werd een groen-witte para-
plu uitgegeven met als opschrift: 
‘Dameselftal kampioen van de 2e 
klasse VV Kloetinge’. Of dit op-
schrift helemaal juist is betwijfel 
ik. Deze paraplu kreeg ik van de 
dames cadeau en deze nu is op 8 
februari j.l. vreemdgegaan. Dat 
vind ik erg jammer want voor mij 1993/1994 - wDe opvolgers van het kampioensteam uit 1992 met trainer Wisse de Kok
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is dit toch een aandenken. Wie 
weet hier meer van? Of is deze 
paraplu per ongeluk ontvreemd 
door een vreemde? Mag ik mijn 
eigen paraplu a.u.b. terug. Zet 
deze in de paraplubak in het 
sponsorhome, ingang bestuurs-
kamer.

Dader
Ja, mijn eigen paraplu, want 
ook hier is een andere kant van 
de medaille. Toen ik een week 
daarna in de paraplubak keek, 
het was al een beetje donker, 
dacht ik, oh mijn paraplu is 
terug, dus die nam ik mee en hij 
verdween in de kofferbak van 
mijn auto. Het regende niet dus 
werd de plu niet geopend. Later 
toen ik hem nodig had ontdekte 
ik dat het helemaal niet mijn ei-
gen paraplu was. Weliswaar de-
zelfde groene kleur echter de an-
dere kleur is meer grijs dan wit. 
Ook met een opschrift in zwarte 
letters maar dan: CZAV 80 jaar 

Revus. Dus tot mijn spijt is deze 
paraplu ook vreemd gegaan, nee, 
ik heb deze per ongeluk ont-
vreemd. Mijn excuses hiervoor. 
Als de eigenaar van deze paraplu 
mij een seintje geeft zal ik in elk 
geval deze direct terug bezorgen. 
Logisch gedacht is hier geen 
sprake van project-ruil.

Damesteam
Tot slot, jammer dat bij zo’n 
omvangrijke vereniging als de 
VVK geen damesteam meer is. Ik 
denk dat we hier nu veel anders 
tegenover staan dan ruim 20 jaar 
geleden. We hebben toch een 
meisjesteam, dus het damesteam 
komt er hopelijk aan! De meeste 
hoofdklassers waartegen ons 1e 
elftal speelt hebben ook dames-
teams.

Goes, maart 2014

Leen Kraak (tel. 213733)

Antwoorden
Randje Buitenspel
Deel 4

1. Ridderkerkse Voetbal Vereniging
 Hercules.
2. Frans Saunier.
3. Bas Schuitert en Margreet Rottier.
4. Feyenoord – Vitesse.
5. Erwin Dek
6. Piet Louwerse.
7. RCS (F7)
8. vv Oostkapelle.
9. Sportpark ‘Campen’
10. Arjo den Dekker.
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Langs de lijn of in de 
kantine van vv Kloetinge 
hoor je ze wekelijks: 
sterke voetbalverhalen 
uit de vereniging.
In deze rubriek gaan we 
er naar op zoek.

Gerben Polderdijk

“Als je er niet bent geweest, dan weet je niet hoe mooi het was.”

“Zwei bier, frau Freuse!” 

In deze rubriek mag erelid van 
de vv Kloetinge Adri de Graaf na-
tuurlijk niet ontbreken. Zijn sterk 
verhaal begint met de voorzitter 
van de koekfabriek in Goes en 
eindigt met Eddie de Dreu die 
een nachtje in de cel zit. 

Juun
Voordat hij van wal steekt, zet-
ten we Adri’s eigen verhaal bij de 
vv Kloetinge op een rij. Hij heeft 
‘een groen-wit hart’, zoals hij het 
zegt. Nog steeds is hij veel op 
het Wesselopark te vinden. Hij 
helpt mee bij de schoonmaak-

ploeg en doet zijn werk bij het 
wassen van de wedstrijdkleding. 
Op zaterdagmiddag informeert 
Adri al jarenlang naar alle uitsla-
gen van de wedstrijden en zet ze 
op een rij. 

Op zaterdagmorgen is hij in de 
keuken van de kantine te vinden. 
Wie zich wel eens afvraagt wie 
de uitjes rondom zijn frikandel 
verzorgt: het is Adri de Graaf: “Ik 
snijd al jaren op zaterdagmorgen 
de juun! Dat vind ik een leuk 
karweitje.” 

Zoete koek
Adri is als C-junior in 1956 bij 
Kloetinge begonnen. De heer 
Noom , eigenaar van de Koekfa-
briek in Goes, was de aanleiding: 
”Hij bezorgde koek in heel Goes. 
Zoete koek hé, daar hebben we 
het over. Kloetinge had toen nog 
geen jeugd, alleen een C-elftal. 
Dat hele elftal reed dan in de 
bestelbus van Noom naar de 
wedstrijden, naar Kruiningen en 
zo. Cor Hollestelle, Adri de Regt, 
Piet de Vrieze, dat waren de 
jongens van mijn leeftijd. En die 
hele bus lag vol zoete koeken. 

Al jarenlang houdt Adri 
op zijn vaste stekje alle 
uitslagen bij
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Als we terug kwamen, kregen we 
zoete koek van hem, geweldig.”

Afdakje
Adri stopte even met voetballen 
en begon weer in de A-junioren. 
De vader van Cees Leijs en ook 
de heren De Groot, De Neef en 
Dick Olivier waren zijn trainers. 
Een fatsoenlijk veld was er niet. 
Het team speelde op het Hol-
landiaweitje of op een soort 
veld aan de Kattendijkse dijk. Er 
stonden oude goals en een af-
dakje fungeerde als schuilplaats. 
“Het was eigenlijk niks. Als het 
regende, was je natter onder het 
afdakje dan wanneer je buiten 
ging staan.” 

Pingelen en boem!
Slechts vier clubs in de regio 

hadden een A-elftal
( Goes, Robur, Kruiningen en 
Kloetinge ), dus de competitie 
had niet veel om het lijf. Adri 
herinnert zich wel de voorwed-
strijden die zijn A-elftal om 
10.00 uur mocht spelen op het 
Pinkstertoernooi. Trainen deed 
het team bij ‘Flip op de dunen’. 
Adri: ”Dat was een soort café op 
de duinen bij Kamperland. Dan 
gingen we eerst trainen, daarna 
was het bier met snert bij Flip.”
Adri was altijd rechtsbuiten: “Ik 
was een ouwerwetse rechtsbui-
ten. Pingelen, achterlijn halen en 
boem!”

Frau Freuse
Als jonge voetballer ging Adri 
mee naar België en Duitsland. 
Het legendarische Bredenscheid 

komt ter sprake: “Ik ging daar 
toen voor 7 gulden en 50 cent 
voor drie dagen naar toe. Dat kan 
nu gewoon niet meer.” Het team 
dat daar naar toe ging, voetbalde 
wel, maar was volgens Adri een 
echte bierploeg. “Als je er niet 
bent geweest, dan weet je niet 
hoe mooi het is geweest. Je zat 
bij mensen in de kost. Ik zat bij 
Helmut Kepler en zijn vrouw en 
ben nog jaren erna bij hen op va-
kantie geweest. Maar goed, het 
hele team zat in Bredenscheid in 
het café van frau Freuse. Ieder-
een kende frau Freuse! En frau 
Freuse kende heel Kloetinge. 
Zwei bier, frau Freuse!”

In de bak
Adri werd al op zijn 26e be-
stuurslid en wedstrijdsecretaris 

Kloetinge 1

Boven: Berto de Marco, onbekend, Ko Slabbekooorn, Adri de Dreu, Kole senior, Marius Deurloo, Jan Sonke, Burrel Rejac
Onder: Martin Luijk, Ward Janssen, Adri de Graaf, Arnold Kole, Adri de Regt, Jan Oreel.

1966/1967
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en maakte in die functie verschil-
lende reisjes mee met de eerste 
selectie van Kloetinge. Eind 
jaren zeventig speelde het team 
van trainer Cor Hollestelle een 
toernooi in Heemstede. Na het 
toernooi op zaterdag waaierde 

de selectie ’s avonds uit over 
verschillende uitgaansgelegen-
heden.
”De meesten gingen naar de 
Palermo tot één uur. Daarna ging 

de Zeemeermin open tot een uur 
of zes ’s morgens. Eddie de Dreu 
was toen nog een jonge selectie-
speler en ging met nog iemand 
anders niet mee daar naartoe, 
maar naar Amsterdam. Op de 
terugweg gingen ze liften en 
stapten ze bij iemand in de auto. 
Maar die auto bleek gejat. De 
andere dag zaten de heren nog in 
de bak.” 

Dierentuin
Uiteindelijk kwam het goed. 
Trainer Cor Hollestelle wilde die-
zelfde zondag nog trainen, maar 
Adri adviseerde hem daarvan 
af te zien. “Laat ze lekker naar 
de dierentuin gaan, Cor”, heb ik 

gezegd. En dat deed hij toen nog 
ook. In de kantine hangt er nog 
een foto van.”

Familie
In al die jaren is Adri min of 
meer vergroeid met onze ver-
eniging. Nog steeds betekent 
de club en alle clubmensen veel 
voor hem:
“Kloetinge is een soort familie. 
Mijn vrouw is vroeg overleden. 
Als je ziet wat voor steun je 
krijgt, dat werkt allemaal wel 
door, dat betekent veel voor 
me. Ja, ik blijf hier nog wel even 
komen.”

“De andere dag
zaten de heren nog
in de bak.”

De brave jongens voor de ingang van Blijdorp

Boven: Eddy de Dreu, Johnny Jacobs, Niek van den Houten, Meindert Storm, 
Kees Kleppe, Peter Scherbeijn, Leo Uitterhoeve, Frans Cobben, Cor Hollestelle.
Onder: Adri de Graaf, Leo Slabbekoorn, Albert Nousse, Jan Pannekoek,
Jan Verschuure.

1980
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Op 8 maart stond het team van E1 opgesteld 
toen de spelers van Kloetinge en Zwaluwen 
het veld opkwamen. (2-3)
Het E1 team van trainers/leiders Wijbrand 
Boonstra, Jean-Pierre de Keijzer en Erik 
Houtepen.
Dit team bestaat uit: Jussie Gerritse, Luka 
Schrier, Ufuk Kahveci (niet op de foto), 
Raul Houtepen, Rick Smit, Gio Picasouw, 
Levi Logger, Sem Bouwman, Levy Geijs, 
Renzo de Punder. De gemiddelde leeftijd 
is 10-11 jaar.

VRAGEN

Het geeft toch wat extra’s, zo’n erehaag van spelertjes.

Op 8 maart stond het team van E1 opgesteld 
toen de spelers van Kloetinge en Zwaluwen 

Pupillenteam van de week

Kloetinge E1

FOTO ARIE VAN BOCHOVE

Waarom voetballen jullie bij 
Kloetinge?
Omdat het een leuke, gezellige 
en leerzame vereniging is. Kloe-
tinge is goed en het is dichtbij.
Wat vinden jullie leuk aan de 
training?
Afwerken, partijtje, 3 tegen 3.
Denken jullie later het eerste te 
halen?
Ja, wij denken (hopen) van wel.
Ga jullie vaak naar het 1e kij-
ken?
Ja (van soms tot bijna altijd).
Op welke scholen zitten jullie?
Prinses Ireneschool, Holtkamp-
school, Bisschop Ernstschool, 

Zuidwesthoek, Beatrixschool in 
Goes en de Mgr. Heyligerschool 
in Kwadendamme.
Wat is jullie favoriete Club?
Feyenoord, Barcelona, Kloe-
tinge, Chelsea, Real Madrid en 
het Nederlands Elftal (en Ajax).
Wie is jullie favoriete voetbal-
ler? (Meerdere mogelijk).
Pelle, Messi, Neymar, Schöne, 
Veltman, Neuer, Ronaldo, Pique, 
Juan Mata.
Wie is jullie favoriete speler bij 
Kloetinge? (Meerdere moger-
lijk).
Timo Jansen, Jason Tjien-Fooh, 
Jaco van der Schee,

Tom Blomaard.
Op welke plaats staan jullie in 
de competitie?
2e (maar wel 2 wedstrijden meer 
gespeeld). 
Wie is jullie zwaarste tegenstan-
der in de competitie?
Walcheren E1 en Zeelandia Mid-
delburg E1.
Wat is het mooiste dat jullie bij 
Kloetinge hebben meegemaakt?
Kampioen worden (met o.a. F1, 
E3 enz.)
Wat wordt de uitslag vanmid-
dag?
Kloetinge wint natuurlijk met 
2-1 of 3-1.
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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 Lindenbergh 23 05 37

SENIOREN
2e  T Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
 L Peter Blomaard 31 25 62
 L Richard de Jonge 06 52 07 53 98
3e T Huib Quinten 06 50 64 75 66
 T Hans de Bruine 21 39 33
 L Ruud Godeschalk 21 20 93
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L  Jurgen van Cutsem 06 51 57 59 23
 L Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
 L Nico van Buren 22 92 17
5e  T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
 L Laurens Oele 06 51 07 27 77
6e L Mark Lubbers 06 30 40 76 42
 L Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C junioren Arjan van Schaik 25 00 57
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 46 15 84 91
 L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
A2 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
 T Mohammed El Mecaniqui 06 33 62 80 32
A3  vacant
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Jordi Heikens 06 29 20 0585
 T Wilmar Pathuis 06 13 62 53 47
 L Arjan van Schaik  25 00 57
B2  T Erik Willemse  06 12 89 25 45
 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46 
B3 T Pieter Lindenbergh 
 T Rick Advocaat
 L Theo Schepens 25 13 22
B4 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 T John Koster 25 29 88
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
C1 T Serge Ouinten 06 25 02 05 21
 T Jason Tjien-Fooh 06 30 61 38 40
 T Hans van Dienst 06 21 66 23 76
 L Loek Schipper 23 00 20
 L Johan van der Ploeg 06 20 01 59 97 
C2 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
 L Wim Folmer 23 24 08 

C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Pieter Bruins 06 27 53 24 76
 T Niels Bakker 06 27 14 88 78
C4 T DannyHijdra 38 39 30
 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
C5 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel 21 14 01
C6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
MC1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 78 50 59
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
D2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Kole
D3 T Wouter Duvekot
 T Rick Huibrechtse
D4 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 21 14 02
 T Wietze van Ruiten
D5 T Rien Menheere 23 16 85
 L Annemarie Smit
D6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37 
D7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38 
MD1 T Martin van Dijk 06 50 50 20 99
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
 L Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
 L Eric Houtepen 21 37 39
E2 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Jacco Honingh 25 07 56 
 T Philip van Gurp 31 65 00
E3 T Jan-Kees de Bruine 06 11 31 82 17
 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
 T Arjan van Goethem 25 08 39
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45 
E6 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
E7 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48  
E8 L Monica Cornelisse 23 21 21 
E9 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Berry Simonse 06 48 66 48 32
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F1 T Jeffrey van de Velde 06 46 22 24 75
 T Abko Nijsse 06 22 41 26 25
 T Cor van Gogh 06 24 82 16 88 
F2 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 06 13 01 08 81
 T Albert Joosse 06 46 75 35 92
F3 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Sander van Rooijen 06 20 43 99 94
 T Richard van Diest 06 10 92 22 25  
F4 T Erik Stevense 06 50 50 70 03
 T Bob den Engelsman 06 48 49 75 03 
F5 T Kornelis Kamerling 06 23 31 54 03
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
F6 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

F7 T Markees Zuidweg 06 50 99 69 46
 T Marcel Kole 06 51 14 39 66
F8 T Collet 06 20 88 08 54
 T  Martijn Roelands 06 54 74 37 37
F9 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Theo Bickelmeijer 21 36 81 

MINISTARS
Mini 1 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
Arie van Bochove, Jacob Dijkstra,
Gerben Polderdijk, Antoine van Goethem
en Martin Robesin
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 06 23 30 26 66
Annelies Minnaard 85 12 49
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
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


