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 Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 214 777 
Vice voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 232 869
Secretaris Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 330 474
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 603 867
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 26 4481 CP Kloetinge 216 658
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 250 839
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 270 361
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 270 361
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932
 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 250 839
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Toernooien en Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 219 629
ondersteuning gijsel15@zonnet.nl

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

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinatoren:
A, B en C junioren Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 211 999
 janzandee@zeelandnet.nl
D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 252 074
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Jans Onderdijk Bachlaan 31 4462 JM Goes 232 988
 jans_onderdijk@hotmail.com
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 0628 264 301
 guidovandevelde73@gmail.com
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614 284 856
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 219 629
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 573 741
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 250 240
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 0652 351 052
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 0641 872 873
 kleding@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 214 311

Voetbalschool Soccerskills
Contact via mail voetbalschoolsoccerskills@vvkloetinge.nl
Algemene zaken Ad Joosse
Technische zaken John Ebert
Secretariaat Jacqueline Oude Hesselink

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 5c, 4481 BJ  Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
www.bckloetinge.nl
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Bij het afscheid van een jeugdvriend

Aan het einde van dit voetbalseizoen nemen we afscheid van onze huidige 
hoofdtrainer. Ik bewaar mooie en goede herinneringen aan Diederik die ik 
in dit voorwoord graag met u wil delen.

Van de redactie

Het is eind jaren 60 begin jaren 
70 als naast mijn ouderlijk huis 
aan de Lewestraat de brand-
weerkazerne van de (toen nog) 
gemeente Kloetinge werd afge-
broken i.v.m. het opgaan in de 
gemeente Goes.
Na het opruimen van het puin 
bleef er een braak liggende 
zandvlakte over die ik samen met 
mijn schoolvriendjes van toen, 
waaronder Diederik, gebruikte om 
lekker en ongestoord te kunnen 
voetballen.
De zandvlakte werd zo goed en 
zo kwaad als het ging geëgali-
seerd en met het overgebleven 
sloophout timmerden we een 
doel. Tot ergernis van mijn vader 
(later kon hij er smakelijk om 
lachen) gebruikten we zijn net dat 
in de zomer over de aardbeien 
ging als ballenvanger; we spijker-
den het deskundig in het doel. 
Vele uren balden we op deze 
vlakte en beleefden daar mooie 
en onvergetelijke momenten, de 
tijd van ons leven.

In diezelfde periode deelde je op 
het schoolplein uitnodigingskaart-
jes uit aan je vriendjes die dan 
op je verjaardagsfeestje mochten 
komen. Ook in het vaste vrien-
dengroepje van Diederik mocht ik 
op 21 december op zijn partijtje 
komen. Niets bijzonders natuurlijk 
maar wel is me bij deze gebeur-
tenis iets moois bijgebleven. Na 
de friet, (iedereen mocht blijven 
eten en je werd natuurlijk thuis-

gebracht) werd de open haard 
aangestoken. We namen plaats 
in een kring rond de haard en 
kijkend in de vlammen luisterden 
we allemaal ademloos naar een 
prachtig verhaal voorgelezen 
door zijn vader. Waarover het 
verhaal ging is me na ruim 40 jaar 
ontschoten de belevenis op zich is 
onuitwisbaar.

9 Oktober 1999. Diederik staat 
aan het roer van Kloetinge 1 en 
als architect van dat team stuurt 
hij 11 man het veld op in een 
wedstrijd die ik persoonlijk als 
één van de beste wedstrijden 
beschouw die ik Kloetinge heb 

zien spelen. Met een weergaloze 
en foutloos spelende Remco van 
Keeken op het middenveld win-
nen we onder de tactiek van Die-
derik met 0-4 in en tegen Hoek. 

Bij het afscheid eind dit seizoen 
neem ik ook afscheid van een 
vriend uit mijn jeugd, een ploeg-
genoot, een klasgenoot, een ma-
tje van toen aan wie ik warme 
herinneringen bewaar.
Diederik het ga je goed; dank 
voor bovenstaande momenten en 
meer. 

Wim Sturm

Vrienden voor het leven
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Aanvang competitie 2015/2016

District Zuid I heeft bekend gemaakt wanneer de nieuwe competitie start.
Categorie A (1 t/m 5) en A1, B1, C1 en D1 beginnen op 5 september.
De B-categorie, zowel jeugd als senioren, start een week later op 12 
september.

Bekercompetitie
1e 22, 25 en 29 augustus
2 t/m 5 22, 27 en 29 augustus
6 en 7 22 en 29 augustus en 5 september
A1, B1, C1 en D1 22 en 29 augustus en 24 oktober
B-categorie jeugd 29 augustus, 5 september en 24 oktober.

JvdW

Jouw stem is geld waard
Begin april kunnen alle leden van de Rabobank Oosterschelde
hun 5 stemmen verdelen over de verenigingen en
stichtingen die meedoen aan de Actie Clubkas.
Wij vragen u of u wilt stemmen op de vv Kloetinge
en/of de Stichting Jeugdkerstzaalvoetbal Goes.

Laat daarom uw stem niet verloren gaan!
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vv Kloetinge:

een club om trots op te zijn
Aan alles is te merken dat het voorjaar er weer aan zit te komen: de 
temperaturen lopen op, de zon schijnt wat uitbundiger, het gras wordt 
groener, het wielerseizoen begint op gang te komen, het Wesselopark 
loopt op zaterdagen weer (over)vol. Het lopende seizoen wordt hier en 
daar al voorzichtig geëvalueerd, nog voorzichtiger worden er voor en 
achter de schermen besprekingen voor het komende seizoen gevoerd. 
In het voorjaar vindt in alles de omslag plaats. De wintersluier die de 
afgelopen maanden boven ons (dus ook vv Kloetinge) hing, lijkt wat 
weggetrokken.

Ik bedoel hier niet alleen de 
meteorologische omstandigheden 
maar vooral ook de niet altijd 
positieve berichtgeving in de 
media en de soms wat negatieve 
geluiden op en rond de Kloetingse 
velden over allerlei kwesties. 
Jammer, want binnen een club als 
Kloetinge is het vooral belangrijk 
de krachten te bundelen en op-
bouwend kritisch te zijn. Roddel 
en achterklap zijn onplezierig, niet 
constructief en passen niet bij een 
club als Kloetinge. Ik ga ervan 
uit dat een ieder zijn stinkende 
best doet in het belang van deze 

mooie voetbalvereniging.
Daarom stel ik voor: vooruitkij-
ken! Wat staat ons allemaal nog 
te wachten? Er zullen de komen-
de weken en maanden kampioen-
schappen worden gevierd en om 
degradaties zal worden getreurd. 
Zeker voor ons vlaggenschip wor-
den het spannende maanden. Na 
de nederlagen tegen Spijkenisse 
en XerxesDZB zullen er de ko-
mende periode alleen maar fi nales 
zijn. Alle commissies draaien op 
volle toeren. Das Grosse Klus-
durpfest, de spelregelavonden 
en andere activiteiten liggen nog 

vers in ons geheugen. Nog verder 
vooruitkijkend: het Dick Bunt 
toernooi, het bedrijventoernooi 
en de seizoensafsluiting en nog 
veel meer mooie dingen zitten er 
weer aan te komen. En dit alles 
kan echt alleen maar gebeuren 
door tomeloze inzet van heel veel 
vrijwilligers en als alle neuzen 
dezelfde kant op staan.

Iedereen alvast mooie voetbal-
maanden toegewenst!

Jos Verpaalen

Nu ook het duel tegen XerxesDZB niets opleverde worden het spannende maanden voor ons vlaggeschip

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

JOS VERPAALEN
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Paul Kools stopt er mee

Op vrijdag 27 februari werd in het Rat Verlegh Stadion, bij velen beter 
bekend als het NAC stadion de afscheidsreceptie gehouden voor Paul 
Kools. Kloetinge was daar met 3 personen vertegenwoordigd, secreta-
ris Jan Weeda, Ronald Krijger en Adri de Bruine.

Jan heeft Paul een aantal keren 
ontmoet bij vergaderingen en bij 
bezoeken van de districtsvoorzit-
ter aan het Wesselopark. Ronald 
en Adri hebben Paul meegemaakt 
als voorzitter van de districtsver-
gadering van Zuid 1. De districts-
vergadering zou je het voetbal-
parlement van Zuid 1 kunnen 
noemen.

Paul was een uitstekende voorzit-
ter, die iedereen de kans gaf zijn 
of haar mening te geven. Daarbij 
ging hij de discussie niet uit de 
weg en luisterde goed naar de ar-
gumenten van de afgevaardigden 
en die van de clubs op de cluster-
vergaderingen. Intussen had hij de 
teugels toch duidelijk in handen 
en het gebeurde zelden, dat een 
districtsvergadering uitliep. Hij 

kende praktisch alle afgevaar-
digden bij naam en voornaam, 
wat best knap is. Hij is een graag 
geziene gast op het Wesselopark.
Paul heeft een indrukwekkende 
carrière bij de KNVB achter de 
rug. In 2001 werd hij gekozen als 
lid van het districtsbestuur van 
Zuid 1waarna hij in 2007 voorzit-
ter werd van dit bestuur. Deze 
functie hield in, dat hij ook lid 
werd van het Bestuur Amateur-
voetbal. Als zodanig is hij ook een 
aantal keren als begeleider op een 
buitenlandse trip mee geweest 
met een vertegenwoordigend 
team.

Maar hij deed nog veel meer. Van 
1999 tot 2012 was hij scheids-
rechter in het zaterdagvoetbal; 
hij was scheidsrechtersbegeleider 

en assistent-scheidsrechter. En zo 
kunnen we nog wel even door-
gaan.
In zijn toespraak tijdens zijn 
afscheidsreceptie liet Paul door-
schemeren dat hij gestopt is, 
omdat hij het niet eens is met de 
huidige koers van de KNVB. Het 
is erg jammer, dat het districtscol-
lege (vroeger districtsbestuur) 
de deskundigheid van Paul moet 
gaan missen. 

We wensen hem nog vele ge-
zonde jaren toe en hebben hem 
duidelijk gemaakt, dat hij altijd 
welkom is op het Wesselopark. 
Hij beloofde van deze uitnodiging 
gebruik te zullen maken.

Adri de Bruine

PAUL KOOLS
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De vv Kloetinge mag erg blij zijn met de bloeiende sponsorclub 
BusinessClubvvKloetinge. Zij zorgen voor fi nanciële ondersteuning 
van de vereniging, niet alleen van de eerste selectie, maar van de hele 
vereniging. In elk nummer van ‘Op de Korrel’ stellen we een bedrijf 
aan u voor. Deze keer had ik een gesprek met Enrico Plasschaert, één 
van de eigenaren van Profi le Car & Tyreservice Zeeland aan de Verrijn 
Stuartweg 14A in Goes

Sponsor van de maand

door Adri de Bruine

PROFILE
Car & Tyreservice Zeeland

What’s in a name?
Nou, heel veel. Tot enkele weken 
geleden was de naam van dit 
bedrijf Profi le Tyrecenter Zee-
land. Daarmee werd heel sterk 
de nadruk gelegd op banden en 
dat is dan ook de basis van het 
bedrijf. Enrico: “De nieuwe naam 
dekt ook de andere activiteiten, 
zoals APK keuringen en het totale 
pakket aan onderhoud van alle 
merken personen- en bestelau-
to’s: onderhoudsbeurten, accu’s, 
uitlaten, schokdempers, trekha-
ken, remmen enz. We verkopen 
zelf geen auto’s, ook geen tweede 
hands. We zijn geen dealer, dus 
we zijn merk-onafhankelijk. We 
kunnen hier alle reparaties uitvoe-
ren. Als we bepaalde onderdelen 
niet in voorraad hebben bestellen 

we die bij toeleveranciers hier in 
Goes en we hebben ze dezelfde 
dag nog binnen of we halen ze 
zelf even op. Zo kan de klant snel 
worden geholpen. Profi le is een 
landelijke keten van zelfstandige 
bedrijven op franchise basis met 
zo’n 200 vestigingen. Profi le 
Zeeland heeft naast Goes ook 
vestigingen in Middelburg, Hulst 
en Terneuzen. In Terneuzen zijn 
we pas verhuisd naar een nieuwe 
locatie aan de Productiestraat 4a 
het voormalige pand van Mer-
cedes dealer Van Oeveren. Hier 
hebben we veel meer ruimte 
waardoor we onze klanten nog 
professioneler en comfortabeler 
kunnen helpen. Inmiddels telt 
het bedrijf zo’n 40 medewerkers; 
monteurs, baliemedewerkers, 

commerciële en administratieve 
krachten. Zo’n tien keer per jaar 
verspreiden we een huis aan huis 
folder met een aantal scherp 
geprijsde aanbiedingen. Overi-
gens heeft Profi le Zeeland niets te 
maken met de Profi le Fietsspecia-
list aan de Van der Goeskade hier 
in Goes. Onderhoud aan fi etsen 
laten we liever over aan de Fiets-
specialist.”

Banden
Profi le Car & Tyreservice Zeeland 
is onlosmakelijk verbonden met 
banden. Enrico: “De drukke tijd 
komt er weer aan; het vervangen 
van de winterbanden door de 
zomerbanden. Elke wisselperiode 
wisselen we zo’n 20.000 banden. 
De zomerbanden liggen nu nog 
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opgeslagen in het ‘bandenhotel’ 
hier op het terrein.“ We hebben 
daar even rondgekeken en het is 
een indrukwekkend gezicht; rijen 
banden van allerlei afmetingen. 
De banden zijn voorzien van een 
sticker met de naam van de klant, 
het kenteken van de auto en een 
vermelding van de plaats van de 
band aan de auto: links voor enz. 
Via de computer zijn alle banden 
in het ‘bandenhotel’ snel te vin-
den. Onlangs las ik iets over een 
all weather band, die Michelin 
ontwikkeld heeft. Deze banden 
zijn zowel voor de zomer als voor 
de winter geschikt. Enrico: “Het is 
heel moeilijk een goede 4 sei-
zoenenband te ontwikkelen. Zo 
is een winterband gemaakt van 
iets zachter rubber dat een goede 
grip heeft op koude en gladde 
wegen. Deze band slijt daardoor 
in zomerse omstandigheden iets 
sneller dan de zomerband, die van 
ander rubber is gemaakt. Daar-
door heeft de zomerband minder 
grip op een koude en gladde on-
dergrond. Het is heel moeilijk om 
twee tegengestelde eigenschap-
pen in een band te verenigen. Als 
je probeert een gemiddelde te 
vinden lever je waarschijnlijk op 
elk gebied iets in.” Voor mensen 
die nog hele goede zomerbanden 
hebben en het niet zien zitten 
om winterbanden aan te schaf-
fen heeft Profi le een bijzondere 
machine aangeschaft waarmee in 
de zomerbanden ontelbare kerfjes 
kunnen worden aangebracht. Dit 
wordt ‘SIPEN’ genoemd. De band 
wordt hierdoor niet beschadigd 
en er wordt geen rubber wegge-
haald maar de insnijdinkjes geven 
de banden een veel betere grip op 
nat en glad wegdek waardoor de 
remweg wordt verkort en de auto 
niet snel gaat glijden. De banden 
worden hierdoor natuurlijk geen 
winterbanden maar het is wel 
veiliger dan zonder en dat voor 
een fractie van de kosten.

Specialiteit
Banden zijn en blijven de speciali-
teit van Profi le Car & Tyreservice 
Zeeland. Het bedrijf is 50 jaar 
geleden opgericht onder de naam 
Tissink Banden. In 1968 neemt 
een medewerker, Jan Murre, het 
bedrijf over van de familie Tissink. 
Zijn zoon Gerco komt later ook in 
de zaak. In 2008 treedt Jan Murre 
terug en Enrico Plasschaert neemt 
zijn plaats binnen de directie in, 
zodat de directie nu gevormd 
wordt door Gerco en Enrico. “We 
zijn gespecialiseerd in alle soorten 
banden, dus niet alleen banden 
van personenwagens en bestel-
wagens. We leveren ook banden 
voor vrachtwagens en industriële 
voertuigen zoals landbouwtrek-
kers, shovels, graafmachines, 
vorkheftrucks, verreikers, mobiele 
kranen enz. Eigenlijk is alles wat 
op banden rijdt voor ons belang-
rijk. Dat blijkt ook in de werk-
plaatsen; er staat overal appara-
tuur om banden te wisselen tot 
aan de grootste banden toe. “We 
pompen hier de banden op met 
stikstof; dat voorkomt roesten van 
de velgen en de banden blijven 
langer op de juiste druk.” In 
het magazijn liggen banden van 
allerlei merken in verschillende 

prijsklassen. Daarbij is ook een 
aantal enorme banden, zoals voor 
mobiele kranen. Ook voor vracht-
wagens zijn heel veel verschillen-
de banden nodig; de banden van 
de aangedreven wielen moeten 
een heel goede grip hebben om 
de wagen in beweging te krijgen. 
Ook de voorbanden moeten een 
goede grip hebben om het voer-
tuig goed te kunnen besturen, 
terwijl de banden van de niet aan-
gedreven wielen juist makkelijk 
moeten rollen. Dit soort banden 
kan eigenlijk twee levens mee. 
Het karkas is erop gemaakt dat de 
band nog één keer van een nieuw 
loopvlak wordt voorzien; de band 
wordt dan gecoverd. Vroeger ge-
beurde dat ook met banden voor 
personenwagens, maar dat wordt 
bijna niet meer gedaan.”

Op locatie
Profi le Car & Tyreservice Zeeland 
heeft 5 volwaardige servicetrucks, 
waaronder een grote trekker 
met oplegger. Hiermee kunnen 
banden worden gewisseld op 
alle plaatsen, waar dat nodig is. 
Zo kunnen tractorbanden op de 
boerderij worden gewisseld. Deze 
mobiele werkplaatsen hebben alle 
benodigde apparatuur aan boord, 

Alles wat op banden rijdt is voor Profi le belangrijk, dus ook vrachtwagens
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zoals een aggregaat, een com-
pressor en een monteerapparaat. 
De werkplaatsen zijn ook voorzien 
van een speciale veiligheidskooi 
waarin de banden worden op-
gepompt. De druk in de banden 
van vrachtwagens en industriële 
voertuigen is veel groter (tot 10 
bar) dan in de banden van perso-
nenwagens (2 tot 3 bar). Mocht 
een band uit elkaar knallen, dan 
is de monteur goed beveiligd. 
Enrico: “We volgen daarbij de 
veiligheidsinstructies van de Vaco, 
de bedrijfstakorganisatie voor 
de banden en wielenbranche. 
Onze monteurs worden regelma-
tig bijgeschoold. Deze mobiele 
werkplaatsen worden ook ingezet 
bij pechgevallen. We zijn dag en 
nacht bereikbaar en als er een 
pechgeval is kan meteen worden 
gereageerd. In principe willen we 
een klant binnen een uur weer 
op weg helpen. Dat is voor een 
ondernemer erg belangrijk; een 
vrachtwagen die stil staat kost 
geld; zodra hij weer rijdt levert hij 
geld op. Ons werkgebied is heel 
Zeeland; als er een vrachtwagen 

van een klant met een kapotte 
band b.v. in Groningen staat, 
schakelen we een Profi lebedrijf 
in die buurt in. Omgekeerd los-
sen wij een probleem met een 
vrachtwagen uit Groningen op. 
We hebben klantgerichtheid 
en klantvriendelijkheid hoog in 
ons vaandel staan. We kunnen 
het bandenbeheer van het hele 
wagenpark van een klant overne-
men; wij zorgen dan voor regel-
matige controles van de banden 
en adviseren de klant over de 
eventuele vervanging. Daarmee 
ontzorgen we de ondernemer wat 
het bandenbeleid betreft.”

BCK
Profi le Car & Tyreservice is sinds 
2013 lid van de BCK. Enrico kent 
de vereniging Kloetinge al langer; 
zijn zoon Collin speelt in C4; het 
bedrijf is ook shirtsponsor van 
dat team. Enrico: “Ik probeer 
regelmatig een wedstrijd van het 
eerste bij te wonen, maar dat lukt 
niet altijd. Net zon min als dat ik 
bij alle wedstrijden van mijn zoon 
aanwezig kan zijn. Eigenlijk zou 

ik me meer op het Wesselopark 
moeten laten zien, want netwer-
ken is belangrijk en het is boven-
dien gezellig. Een aantal bedrijven 
die lid zijn van de BCK is klant bij 
ons en dan is regelmatig contact 
heel goed.”

Ik stap met een goed gevoel op 
de fi ets naar huis. Hoewel Op de 
Korrel geen echte krant is, vind 
ik het leuk dat we een nieuwtje 
hebben; de nieuwe naam van dit 
interessante bedrijf!

Enkele zakelijke gegevens
Profi le Car & Tyreservice Zeeland
Verrijn Stuartweg 14A
4462 VE Goes
Tel. 0113-215285
www.profi lezeeland.nl

De werkplaats is ruim en overzichtelijk

PROFILE CAR & TYRESERVICE
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1 Deze uitgave van de quiz be-
ginnen we maar eens met een 
rijtje:

 Wim Roosdorp
 Puck Haasdonk
  .............................................?
 Leen Kraak
 Piet Louwerse
 Jan van der Weele
 Rinus Dieleman
 Weet u de ontbrekende naam?

2 In welke functie waren of zijn 
de heren uit vraag 1 actief bij 
vv Kloetinge?

3 Welke voetbalvereniging speelt 
op deze accommodatie zijn 
thuiswedstrijden?

4 De top 5 van clubtopscoorders 
aller tijden in Kloetinge 1 ziet er 
als volgt uit: 

 5. Daan Esser
 4. Leo Slabbekoorn,
 3. Arjo den Dekker
 1. Ronald Zuijdwegt.
 Maar weet u ook wie op nr 2 

staat?

5 Ruim 2 jaar geleden opende 
vv Bruse Boys uit Bruinisse een 
compleet nieuwe sportpark.

 Weet u welke naam dit park 
meekreeg bij de opening?

RANDJE
 BUITENSPEL
Deel 10

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

6 Kent u de doelverdediger van 
Kloetinge F2 van dit seizoen?

7 Noem 2 Zeeuwse voetbalver-
enigingen die hetzelfde shirt 
dragen als AFC Ajax.

8 Kloetinge C6 is de voorjaars-
competitie goed begonnen met 
een zeer ruime overwinning op 
Steen C3.

 Welke trainer staat aan het 
hoofd van dit team?

De juiste antwoorden 
vindt u op pagina 20.

9 In een prima wedstrijd tegen 
GPC won Kloetinge 6 thuis 
eind vorig jaar met 4-2.

 Door deze overwinning zijn de 
titelaspiraties nog steeds reëel.

 Welke Kloetinge 6 speler ziet u 
hier in die wedstrijd in aktie?

10 Tot slot aan het einde van de 
quiz nog een inkopper, een 
schot voor open doel; net wat 
u wilt. Onder welke naam 
werd de huidige vv Kloetinge 
in 1931 opgericht?

Competitieverloop

Bij de invoering van schema 14 in het veldvoetbal (14 teams in een 
klas) voorspelde toenmalig competitieleider van district Zuid I, Jac van 
Eijk, de problemen qua speeldagen bij een beetje winter.

Voorgaande jaren waren de problemen beperkt, 
maar dit jaar blijkt dat het schema na het uitval-
len van enkele wedstrijddagen toch wel erg krap 
is. In sommige klassen zal het paasweekend (4 en 
6 april) de mogelijkheid bieden om op schema te 
komen.
In klas 1c van het zaterdagvoetbal zal in de week 
gespeeld dienen te worden. Ook in de topklasse zal 
dit aan de orde zijn. Het is te hopen dat er, nadat ik 

dit schrijf (25 februari), geen wedstrijden meer uitvallen.

JvdW

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j
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9 mei
Dick Bunt toernooi E-, F en mini

29 mei
ING bedrijventoernooi

12-14 juni
voetbalkampen

23 mei
Dick Bunt toernooi D en C

6 juni
seizoensafsluiting

Verder informatie omtrent deze 
evenementen wordt verstrekt via 
fl yers, website en de Korrel.
We zijn uiteraard blij met een 
grote opkomst en hopen dat 
ieder het naar de zin heeft.

De evenementencommissie

E V E N E M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2014-2015

Competitievervalsing

In een vorig nummer schreef ik al dat FC Lienden stopt met ondersteuning van de zaterdagtak. Dit team 
komt uit in de 1e klasse A van het zaterdagvoetbal. Tot het moment van het uittrekken van de stekker, had 
Lienden 16 punten verzameld.

Na de bekendmaking werd er viermaal verloren met 7-0, 3-0, 6-0 en 5-0. 
De vereniging die punten verloren heeft aan FC Lienden zal zich wel eens 
achter de oren krabben.

Het kan ook hier in de competitie gebeuren. Zowel Dosko als MOC’17 uit 
Bergen op Zoom wonnen de 1e periode in hun klasse; Dosko in de hoofd-
klasse B zondag en MOC’17 in de tweede klasse van Zuid I. Aan het eind 
van de 2e periode staan beide ploegen laatste???
Overigens willen Dosko en Halsteren (normaliter fi kse rivalen) onderzoeken 
of een fusie tot de mogelijkheden behoort.

JvdW

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j



OP DE KORREL - maart 2015  |  11 

Deze controle omvat:

* Bandenstaat en profi el
 (inclusief reservewiel)
* Bandenspanning (controle
 en op spanning zetten)
* Schokdempers
 (werking, lekkage)
* Niveau koelvloeistof
 (wordt kosteloos aangevuld)
* Ruitenwissers / niveau ruiten-

wisservloeistof
 (wordt kosteloos aangevuld)
* Remmen (werking en staat)
* Uitlaat (bevestiging en
 gasdichtheid)
* Accu (spanning en sterkte)
* Verlichting (werking lampen; 

hoogteafstelling en lichtbeeld)
* Niveau oliepeil (bijvullen liters 

worden alleen met toestem-
ming van de klant extra

 berekend)
* Meting temperatuur uit-

stroomopening airco

U kunt uw oplossing sturen naar: 
enrico.plasschaert@profi le.nl 

Goes-Middelburg-Terneuzen-Hulst-Oostburg

Hoeveel
weegt die band?

WIN EEN APK AUTOBON!

Hieronder ziet u een foto van een container heftruck
(reachstacker). Zoals u kunt zien, heeft dit voertuig enorme 
banden. Profi le Car & Tyreservice Zeeland stelt vijf APK Auto-
bonnen beschikbaar voor de vijf lezers, die het meest nauw-
keurig het gewicht raden van één van de banden van de con-
tainer heftruck op de foto. Deze bon is goed voor een gratis 
APK keuring inclusief 4 gasmeting, EOBD of roetmeting.

Verder ontvangen alle inzenders, die niet één van deze 
5 APK bonnen winnen een tegoedbon voor een 

gratis vakantie- of zomercheck met controle op 
meer dan 15 essentiële punten voor een

personenwagen.
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DIES THE YOUNG
‘Van Materiaalman tot Cultheld’

Sinds 2000 is hij het anonieme gezicht van Kloetinge 1, de twee meter tellende rots 
met de kenmerkende sik en grandioze brullen fungeert vooral achter de schermen en in 
de kleedkamer. Tussen de coulissen regelt hij de ballen, shirts en schoenen voor de tere 
zieltjes van de eerste selectie. Af en toe laat hij zich zien en treedt hij op de voorgrond 
wanneer hij met zijn visnet, zo’n lange stok die in een zwembad gebruikt wordt om 
poep van de bodem te vissen, de afzwaaiers van de heren in de omliggende sloten 
rondom het Wesselopark gaat opvissen. 

Cultheld
Diederik de Jonge, beter be-
kend als Dies, is in mijn ogen 
de cultheld van Kloetinge. Een 
materiaalman die onbewust de 
groene kleur geeft aan deze witte 
club. Sinds een paar jaar ken ik 
ons Dieske wat beter. We delen 
de passie voor Feyenoord, hebben 

daarnaast gemeenschappelijk dat 
we Mark Schuit nog wel eens 
kunnen begeleiden in de Goese 
horeca en hebben haat aan dat 
met een vreselijke accent uitge-
sproken en oneindige Ajax-gelul 
van Michel Maaskant. Een bodem 
voor onze vriendschap is niet zo 
moeilijk te leggen. 

Doordeweeks werkt hij zich een 
slag in de ronde om vervolgens 
ongeveer iedere avond in Kloe-
tinge een rondje te doen. In zijn 
jaren heeft ome Dies genoeg 
meegemaakt, de hoogste klasse-
ring in 2002, het bungelen tussen 
de eerste en de hoofdklasse, de 
beslissingswedstrijd tegen Rijsoord 

Niet alleen eigen prestaties moeten gevierd worden. Dies, Lennart en Mark zijn uiteraard ook supporter van Oranje.
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in 2005, de fi nales in de district-
beker tegen LRC Leerdam en 
Kozakken Boys, de nacompetitie 
tegen Zwaluwen’30 van afgelo-
pen seizoen en niet te vergeten de 
eindeloze nachten in de kantine. 
Vincent Witkam zal nog veel uit 
de kast moeten halen om dezelf-
de bierquota te evenaren. 

Zijn Griekse tragedie van jaren 
geleden zal ik achterwege laten, 
niet zozeer voor zijn welzijn, maar 
eerder die van mijzelf; het blijft 
een angstaanjagende beer van 
een kerel. 
Alhoewel deze tragedie echt in 
Griekenland plaatsvond. 

Only One
De impact die Dies de Jonge door 
de jaren heen achter heeft gelaten 
werd mij duidelijk in een klein 
snikheet cafétje in Barcelona af-
gelopen zomer. Het oer-Hollandse 
café genaamd café Amsterdam 
was de setting en de datum was 5 
juli 2014, de bloedstollend span-
nende penaltyserie tegen Costa 
Rica was net achter de rug en 
Nederland was in de ban van Tim 
Krul. Het café had zulke slechte, 
of liever gezegd, geen airco dat, 
ondanks de Niagara Fallsrug 
van Erwin van der Linden en de 
met condens bestreken snor van 
Wilmar Pathuis, het overvolle café 
in zulke extase was dat iedere 
bezoeker de volgende woorden 
uit volle borst wist mee te zingen: 
“There’s only one Dies de Jonge, 
one Dies the Jongeeeeee”. Uit-
eindelijk heeft dit kleine Hollandse 
volksfeestje zich verplaatst naar 
de straten van Barcelona en kun-
nen zelf de Catalanen het deuntje 
opdreunen. En zo was mijn eerste 
Dies-kippenvelmoment gecreëerd. 

Geen woorden maar daden
Mijn tweede Diesmoment bete-
kende de ommekeer van Kloe-
tinge dit seizoen. Na een dramati-
sche seizoenstart wisten de heren 

orde op zaken te stellen op 8 
november, thuis tegen ’s Graven-
zande. De rijm als ritueel voor-
afgaand aan de wedstrijd werd 
als grap afgeschoven naar de 
robuuste materiaalman. Echter tot 
groot genoegen, al zeg ik het zelf, 
kreeg een vriend, met wat onzin-
nige schrijfervaring, hier lucht 
van. Als actie reactie zorgden Dies 
zijn woorden voor daden op het 
veld en de uiteindelijke uitkomst 
is bekend.

Al jaren maak ik jullie
*^&%*zooi schoon,

Al jaren lijkt dat heel gewoon,
Win v*rdomm* vandaag eens voor mij,
Dan maken jullie me voor kerst al blij,
Dus mannen geef ze van Jetje,
Dan zoekt ome Dies vanavond een…

Respect
Respect komt niet vanzelf, respect 
dwing je af en respect is iets waar 
Dieske recht op heeft. Het is 
verstandig Dies respect te geven, 
iets waar Aart Veldhof over mee 
kan praten. Zonder in al te veel 
details te treden, moet iemand 
soms ondervinden waar zijn plek 
is, aldus Dies. 

Zijn plek in de Kuip weet hij des 
te beter te vinden. Op 24 au-
gustus was het weer eens tijd 
hem te vergezellen in een dagje 
Feyenoord. Na een nacht door 
te hebben gehaald stond Dies de 
volgende dag om 10 uur klaar 
om richting Rotterdam te rijden. 
Ik wist wat ik kon verwachten, 
mijn stevigste stappers had ik 
aangedaan om de reuzenstappen 
bij te houden. Dit gold vooral in 
de Kuip zelf waar niet de normale 
trap wordt genomen maar het 
stukje, tussen de plexiglasafschei-
ding en het laatste stoeltje van 
de rij, waar stappen genomen 
moeten worden die hoger dan 
de zeedijk lijken. Aangekomen in 
de achterste hoek van vak Q was 
het eerst tijd voor een welver-

diend dutje; moegestreden was 
ik. Zonder enige vorm van spijt 
miste ik het gros van de doelpun-
ten en eindigde deze bloedsaaie 
wedstrijd uiteindelijk in 1-2. Na 
90 minuten was ik weer opgela-
den om de zevensprong terug te 
vervolgen.

Ondanks zijn lange dienstver-
band bij de eerste selectie zal het 
ooit tijd worden een stapje terug 
te nemen. Ooit zal de Cantona 
onder de materiaalmannen over-
tuigd worden de overstap naar 
Kloetinge 7 te maken, ooit zal dit 
gebeuren. Tot die tijd kan ik alleen 
maar zeggen: ”Arie, geniet van 
‘m en laat hem er rustig op los 
rijmen!”

Lennart Zweemer

Dies met de geveilde boxershort van 
Kloetinge 7, ‘zijn’ team van de toekomst
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Of die golf van blessures altijd 
gerechtvaardigd is, is soms wel 
een vraag. Sommigen denken 
wel eens dat het tussen de oren 
zit maar daar schijnt echt geen 
sprake van te zijn. Een feit is 
echter wel dat er tegenwoordig 
veel meer blessures zijn dan in 
vroegere jaren. In één van de 
vorige regels is het woord kwali-
teit gevallen. Het gaat niet alleen 
om kwaliteit in het veld maar dit 
item geldt ook voor bestuurders 
en vrijwilligers. Zeker als het om 
technische mensen qua voet-

bal gaat. Ook hier ontbrak het 
helaas aan voldoende mankracht 
maar thans en voor het komende 
seizoen geldt dat dit euvel wel is 
opgelost. We mogen één van hen 
dit keer als vrijwilliger begroeten.

Wie is deze vrijwillige technische 
man?
De foto verraadt wellicht nog 
niet alles want hij moet eerst in 
onze club nog wat bekendheid 
gaan genieten. Daar is betrok-
kene niet op uit maar omdat het 
er alle schijn van heeft dat hij een 

deskundig, praktisch en betrouw-
baar iemand is kunnen we hieraan 
wellicht nog veel plezier beleven. 
Hij heeft in elk geval voldoende 
ervaring; heeft zelf gevoetbald op 
niveau, is trainer (geweest) en bo-
vendien is hij nog steeds scheids-
rechter. Natuurlijk moeten we 
niet verwachten dat hij met een 
toverstokje een paar nieuwe spe-
lers tevoorschijn haalt die kwaliteit 
en de nodige slimheid bezitten. 
Bovendien is geconstateerd dat 
hij terdege rekening zal houden 
met de cultuur van onze vereni-

Wanneer op zaterdagmiddag het 1e elftal heeft gespeeld dan zijn de 
meesten onder ons benieuwd naar het verslag dat op maandag in de 
PZC staat. Je kunt het ermee eens zijn of niet maar de verslaglegging 
daarvan is beslist niet slecht. Helaas zijn tegenwoordig de verslagen 
doordrenkt van de vele tekortkomingen welke in ons 1e elftal zijn 
geslopen. Positief is dat het niet ontbreekt aan werklust maar wanneer 
een paar basisspelers als gevolg van blessures niet kunnen spelen dan 
ontbreekt de ervaring, de slimheid en de kwaliteit. Daarmee wordt 
niets tekort gedaan aan de jongere spelers die er aankomen want het 
zijn er echt wel een paar met potentie. 

JOS van BELZEN

Vrijwilliger van de maand
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ging. Trouwens een paar toppers 
zijn in onze provincie ook niet te 
vinden. Als je ze hier of elders 
al zou vinden, dan moet je daar 
tegenwoordig dik voor betalen 
en dat is niet de aard van Kloe-
tinge. Bovendien zijn daarvoor 
onvoldoende middelen aanwezig. 
Je moet wel de intentie hebben 
om bij een prettige club te komen 
voetballen. Waar andere clubs het 
geld vandaan halen is soms een 
raadsel want dat er hier en daar 
dik betaald wordt, ook in onze 
omgeving, is een feit. Kloetinge 
is dus een club waar men heel 
graag moet willen spelen; maar je 
kunt het de jongens niet kwalijk 
nemen als ze elders wel een dikke 
toelage krijgen. Helaas is in het 
amateurvoetbal het fenomeen 
van betalingen aan spelers door 
de KNVB in eerste instantie oog-
luikend toegestaan. Jammer want 
nu wordt het amateurvoetbal in 
dit opzicht geweld aan gedaan. 
Een kleine kostenvergoeding voor 
de vele trainingsuren en wedstrij-
den op een hoger niveau is echter 
wel te billijken.

Het gezin van Jos van Belzen
Zijn naam verraadt dat hij af-
komstig moet zijn van Arnemui-
den. Bovendien is hij getrouwd 
met een vrouw die volgens haar 
naam, Maja van de Ketterij, ook 
afkomstig moet zijn uit genoemde 
plaats. Ze zijn respectievelijk 57 
en 52 jaar en ze hebben 3 kinde-
ren. Zij wonen echter al een groot 
aantal jaren in Goes. Jos en Maja 
zijn bovendien reeds vele jaren bij 
de sport betrokken. Maja bij de 
korfbal, te weten ca. 15 jaar bij 
Togo in Goes, en Jos bij de voet-
bal. De zaterdag is praktisch van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat voor de sport en daarop is het 
eetpatroon ook gericht.

De kinderen, die inmiddels de 
deur uit zijn, hebben natuurlijk 

qua sport ma en pa gevolgd en 
zijn zodoende ook besmet ge-
raakt. Het gaat hier om 2 volwas-
sen dochters waarvan de één een 
opleiding heeft gevolgd voor or-
thopedagoge en als zodanig nu in 
dat mooie beroep werkzaam is op 
een tweetal scholen. Zij heet Mar-
scha en is natuurlijk ook besmet 
door de korfbalsport. Ze woont 
inmiddels samen en natuurlijk ook 
met een korfballer. De andere 
dochter, Sharona, studeert op 
het ogenblik tijdelijk in Praag. Zij 
volgt een opleiding voor master-
fysiotherapie. Zij speelt in prin-
cipe, als ze thuis is, ook bij Togo 
waar ma als organisator een fl inke 
vinger in de pap heeft. Tenslotte 
is er nog een derde en wel een 
zoon, Michel, die getrouwd is en 
in Kapelle woont. Een voetballer? 
Ja natuurlijk en die heeft wat dat 
betreft al een heel verleden achter 
de rug. Hij heeft bij Kloetinge in 
de E1 gespeeld, bij de jeugd van 
Feyenoord, bij de jeugd van NAC 
en tenslotte bij die van RBC. Hij 
is inmiddels 25 jaar en speelt in 
zijn woonplaats bij Kapelle. Hij is 
werkzaam bij de bekende onder-
neming KWS.

Natuurlijk moet Jos ook nog 
werken voor de kost. Hij was 
oorspronkelijk in dienst bij de Ne-
derlandse Spoorwegen. Destijds 
is het goederenvervoer afgesplitst 
en kon hij in het Zeeuwse blijven 
werken en wonen. Dat neemt 
niet weg dat hij ook in Rotterdam 
en Utrecht nog gestationeerd is 
geweest. In Utrecht vinden o.a. 
de vergaderingen plaats van de 
ondernemingsraad, waarvan 
hij lid was. Dit was aan de ene 
kant een zware tijd maar aan de 
andere kant was het ook wel een 
leerzame periode. Hij is bij het 
goederenvervoer in het Zeeuwse 
als controleur begonnen, is nu 
o.a. mentor van jongens die op-
geleid worden en is verder bij de 
leiding betrokken. Eén dag in de 
week is hij vrij vanwege zijn leef-
tijd. Dat is in de tegenwoordige 
tijd nog boffen.

Wat heeft Jos nog allemaal in 
zijn bagage?
Natuurlijk is hijzelf ook al vroeg 
met voetballen begonnen. In de 
eerste plaats bij de jeugd van Ar-
nemuiden en hij werd na verloop 
van tijd een vaste kracht in het 

Jos van Belzen (links boven) met het team van Arnemuiden dat in 1980
de Nederlandse beker won door Dovo met 2-0 te verslaan.
Ook zijn medespelers Lieven van Belzen en Huib Meerman zijn in Kloetinge
geen onbekenden.

FOTO WEBSITE ARNEMUIDEN
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1e elftal van die club. Bovendien 
heeft Jos nog in Het Zeeuwse elf-
tal gespeeld, waarbij hij nu nog in 
een andere rol betrokken is. Het 
elftal van Arnemuiden was des-
tijds de hoogst spelende vereni-
ging in het Zeeuwse maar is in de 
loop der jaren helaas ver terug ge-
zakt. Jos herinnert zich nog goed 
dat ze in 1980 de Nederlandse 
beker wonnen door o.a. met 2-0 
van Dovo te winnen. Nadat hij 
met voetballen is gestopt heeft hij 
zijn carrière als trainer voortgezet. 
Daarvoor heeft hij natuurlijk een 
opleiding gevolgd en TC 3 en TC 
2 behaald. Als zodanig heeft hij 
dan ook bij verschillende vereni-
gingen geacteerd. Om er enkele 
te noemen: SSV’65, Robur, Hein-
kenszand, Zierikzee, Nieuwdorp 
en later nog eens tijdelijk bij Hein-
kenszand. Bovendien is Jos nog 
scheidsrechter en fl uit op zondag 
zijn wedstrijdjes. Voorts maakt hij 
thans ook nog deel uit van het 
bestuur van Het Zeeuwse Elftal. 
En nu kijkt hij er echt naar uit om 
als lid van de technische commis-
sie van Kloetinge te gaan werken. 
Hij is in feite al bezig, heeft al veel 
wedstrijden van diverse teams van 
Kloetinge gezien en is betrokken 
bij de gesprekken met spelers 
voor het komende seizoen. Ook 
worden contacten gelegd met 
onze nieuwe trainer Arie v.d. Zou-
wen, die bij het Cios werkt en die 
hij kent van de trainersopleiding.

Hoe komt Jos nu eigenlijk bij 
Kloetinge terecht?
Als echte liefhebber van de 
voetbalsport bezoek je in je vrije 
tijd ook wel eens een wedstrijd 
terwijl je feitelijk niets met die 
clubs te maken hebt. Zo stond hij 
als supporter bij de bekerwedstrijd 
Vlissingen – Goes in de buurt van 
een Kloetingse supporter die Jos 
overigens niet kende. Het bleek in 
het toevallige gesprek dat het niet 
alleen een supporter was maar 
één van de belangrijke spon-

soren van Kloetinge, te weten 
Wim Bouman. Wim ontdekte al 
gauw dat Jos best een kenner 
was van het voetbalspelletje. Al 
pratend is het zo gekomen dat 
Jos enthousiast gemaakt werd 
voor Kloetinge. Immers Kloetinge 
is een fi jne club en zo kwam Jos 
ook door tussenkomst van Wim 
in aanraking met Dirk Veldhof, 
bestuurslid technische zaken. Dirk 
was er als de kippen bij om aan 
Jos te vragen bepaalde wedstrij-
den te analyseren. Van het één 
komt het ander, met het gevolg 
dat Jos nu deel uitmaakt van de 
technische commissie samen met 
Jordan van Langevelde, Willy 
Lund en Jeffrey van de Velde. Een 
belangrijke commissie die destijds 
bemand werd door andere vrijwil-
ligers maar die helaas uiteen is 
gevallen. De nieuwe commissie is 
inmiddels al aan de slag voor het 
nieuwe seizoen. Gesprekken met 
de huidige spelers en eventuele 
nieuwkomers. Uiteraard wordt 
ook onze nieuwe trainer hierbij 
betrokken. Helaas zijn de vorde-
ringen nog niet zo geweldig want 
bij vv Kloetinge wordt niet direct 
met een goed gevulde beurs 
gewapperd. Daar zijn sommige 
spelers, zoals reeds gezegd, toch 
wel gevoelig voor. De vraag is 
dan ook of één en ander wel of 
niet de dood in de pot is voor een 
sprankelend amateurvoetbal dat 
Kloetinge toch ook graag op de 
mat wil leggen.

Zijn er ook nog andere bezighe-
den waar Jos en zijn vrouw aan 
zijn verknocht?
Voetbal en korfbal zijn nummer 
één. Jos houdt ook van wielren-
nen en als er tijd voor is mag 
hij graag een boek lezen. Geen 
romans, maar vooral boeken over 
het wereldgebeuren waarin de 
religie een belangrijke rol speelt. 
Boeken over de Geschiedenis in 
het algemeen en politiek hebben 
eveneens zijn interesse.

Tenslotte
Het was een gezellig gesprek en 
Maja zorgde voor een uitstekende 
kop koffi e met koek. Feitelijk wa-
ren we nog niet uitgepraat maar 
het liep tegen de middag en Jos 
had om half één nog een gesprek 
met een potentiële kandidaat spe-
ler voor het nieuwe seizoen. We 
weten inmiddels dat dit op niets is 
uitgelopen. Wellicht speelde geld 
ook hier weer een rol. Volgende 
keer beter en wij weten inmiddels 
dat Jos een uitstekende kandidaat 
is voor de technische commissie 
en zijn best zal doen om vv Kloe-
tinge mede naar een hoger plan 
te tillen.

Leen Kraak
 

Ledenmutaties

Nieuwe leden:
Jos van Belzen
Benny Dekkinga
Jurian Harthoorn
Finn Koreman
Luuk Lamain
Pim Minnaard
Arnold Sturm
Lirak Zabeli

Vervallen:
Levi van Diest
Hiram Elmecanqui
Luuk Remmerswaal
Davide Wolferts
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soccerskills
Voetbalschool

kloetinge

Drukkerij      Zeeland

Voetbalschool Soccerskills is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren
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€ 40,-trainingen na
de winterstop

Ieder KNVB jeugdlid is welkom8

Soccerskills posterA3.indd   2 25-03-15   17:43



18  |   OP DE KORREL - maart 2015

Team van de week!

En... hoe was het?

Bij elke thuiswedstrijd van het 1e 
mag een pupillenteam aantreden 
als Team van de Week. Zij staan 
met een foto op het Voorzetje en 
er staan ook nog wat bijzonder-
heden over het team bij.
Ook werd in het verleden aan-
dacht aan het team besteed in het 
clubblad. Op de Korrel. Wij willen 
dat als redactie graag blijven 
doen, maar het heeft niet veel zin 
om datgene wat al in het Voor-
zetje stond nog eens te herhalen.
In plaats daarvan willen we graag 
een verslagje van die middag, 
geschreven door enkele (of alle) 
spelers, de leiders of ouders van 
het Team van de week. Wat was 
er leuk; hoe hebben jullie het 
ervaren enz. 
Deze verslagjes, samen met een 
foto van het team en misschien 
ook leuke foto’s die door ande-
ren zijn gemaakt willen ook een 
plaatsje geven in het clubblad. Bij 
de teamfoto graag de namen van 
de spelers in goede volgorde erbij. 
Als er meer foto’s bij zijn, dan ook 

daarvan de namen van de spelers 
vermelden.
Foto’s kunnen naar
info@drukkerijzeeland.com
en de teksten naar
abdebruine@zeelandnet.nl

Verder is het heel simpel; als we 
niets ontvangen, kunnen we ook 
niets plaatsen.

De Redactie

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

 

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen
April
1 Xavy Nguyen
2 Reinier Honkoop
17 Lucas van der Ploeg
18 Finn van der Heijden
22 Sem Muijs
24  Thijs Colijn
28 Stijn Nieuwenhuize
29 Lucas Jansen
29 Djovi Kortlever
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In de rubriek ‘Kloetinge All Stars’ komt iemand met een voorliefde 
voor vv Kloetinge aan het woord.
Hij of zij stelt het beste elftal van Kloetinge aller tijden samen.

Erik de Groene Wilco de ValkRonald Zuijdwegt

Marcel Lourens Johan de GoederenJos van Bremen

John Bentschap KnookJohn Kole Jeffrey van de Velde Diederik Hiensch

Jaco van de Schee

Wim Steenbergen (60)

Als je in de Dikke Van Dale de 
defi nitie van het woord ‘vrijwil-
liger’ zoekt, is de naam Wim 
Steenbergen op zijn plaats. Wim 
verhuisde in zijn jeugdjaren van 
Delft naar Goes. Op deze manier 
kwam hij op zijn twaalfde bij 

vv Kloetinge terecht. Sindsdien 
heeft hij de hoogste tot de laagste 
jeugdelftallen getraind en was 
hij de rechterhand van diverse 
trainers. Momenteel fl uit hij op 
zaterdagmorgen jeugdwedstrijden 
en spurt hij nog geregeld langs de 
zijlijn met de vlag in zijn hand. 
Na lang twijfelen lukte het Wim 

zijn Kloetinge elftal aller tijden te 
vormen. “Maar ik had wel drie 
gelijkwaardige teams samen kun-
nen stellen.” Eén speler licht hij er 
graag uit, namelijk: Jaco van der 
Schee. “Hij is in mijn ogen een 
geweldige keeper en sportman.” 
Bijna 50 jaar Kloetinge levert het 
onderstaand resultaat op.

door Len Wolters

Hoe ziet jouw
 Kloetinge 

elftal aller t
ijden eruit? 

Mail het naar:

lhw.wolters@gmail.com



20  |   OP DE KORREL - maart 2015

Zonder respect geen voetbal
Zonder respect geen voetbal
Als je al jarenlang meeloopt in de voetbalwereld vraag je je wel eens 
af: “Wat is er toch allemaal aan de hand?”

vo
etb

alweetjesetete btbt eetete j

Feyenoordsupporters in confrontatie met de Italiaanse politie

(ANP / Massimo Percossi)

SAMEN VOOR

SPORTIVITEIT

RESPECT&

- Over de zogenaamde Fey-
enoord supporters in Rome, 
die het voor club en trouwe 
supporters steeds onplezieriger 
maken;

- Het gedoe om speeldagen en 
corruptie rondom WK 2022 in 
Qatar;

- Jeugdige talenten die voor 
forse bedragen binnengehaald 
worden door topclubs;

- De overvloed aan voetbalwed-
strijden op televisie;

- Het enorme bedrag aan tv-gel-
den dat een Engelse zender be-
schikbaar stelt voor de Premier 
League in Engeland en dat de 
verschillen met andere landen 
alleen maar groter maakt;

- De Afrika Cup, waarbij een 
land dat eerst is uitgesloten, 
plots het toernooi mag organi-
seren en zelf mee mag doen. 
Dat dit zelfde land de halve fi -
nale bereikt, waarna supporters 
en spelers van tegenstander 
Ghana moeten schuilen voor 
het geweld.

Zo zijn er nog vele voorbeelden 
te noemen. Wij moeten ons maar 
vasthouden aan de kop van dit 
artikel, maar echt vrolijk word ik 
er niet van.

JvdW

Zeker 36 gewonden door rellen bij halve 
fi nale Afrika Cup

Top 200 in
de Voetbaltrainer

De Voetbaltrainer is een uitgave 
van de VVON (Vereniging Van 
Oefenmeesters Nederland). 
Enige tijd geleden werd de top 
200 van jeugdteams gepresen-
teerd.
Voortbordurend op deze gege-
vens heeft de Voetbaltrainer een 
lijst gepresenteerd van de Top 
200 van de hoogst spelende 
amateurclubs.

De rangschikking is gebaseerd 
op het standaardteam en een 
aantal jeugdteams. Kloetinge 
staat op nummer 62 van deze 
ranglijst. Uit Zeeland staan er 
verder geen clubs meer bij.
Uit de hoofdklasse staan Spij-
kenisse (16) en Quick Boys (18) 
hoog genoteerd.
De ranglijst wordt aangevoerd 
door AFC uit Amsterdam; OJC 
Rosmalen en UNA staan op 
twee en drie. Door het gehan-
teerde puntensysteem zijn de 
verschillen minimaal.

JvdW

1. Dies Wagenaar.
2. Voorzitter dagelijks bestuur.
3. SV Renesse.
4. Wilco de Valk.
5. Volharding.
6. Wesley Melis.
7. vv Kapelle en vv Zeeland Sport.
8. Remco Mulder.
9. Ramon Versluys.
10. Unitas.

Antwoorden
Randje Buitenspel
deel 10
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 0610 499 390
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining 
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
Jeffrey van de Velde 229 999
Fysiotherapeut
De Clavers
Cees van Iwaarden 215 802
Verzorgers
Jan Kloet  06 24 36 99 99
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge 0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537

SENIOREN
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
 G Frank Saunier 0637 342 209
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
 L  Dimitri Delacourt 0610 062 705
  Jurgen van Cutsem 0651 575 923
5e  L Lauran de Hond 0644 804 577
  Laurens Oele 0651 072 777
  Yoni Lammens 0652 645 100
6e L Lars Sonke 0648 206 496
  Mark Lubbers 0630 407 642
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
  Yannick Sohilait 0615 891 751
 PR Lennart Zweemer 0646 013 584

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 252 074
E-pupillen Jans Onderdijk 232 988 
F-pup. en Mini’s Guido v.d. Velde 0628 264 301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 0646158491  
 L Ad Joosse 0652542429
A2 T Erik Willemse 0612892545
 T Mark van Leijden 372788
B1 T Jordi Heikens 0629200585  
 T Wilmar Pathuis 0613625347
 L Arjan van Schaik  250057
 L Berty Knijnenburg
B2  T Serge Ouinten 0625020521
 T Loek Schipper 0628904252
 L Rinie Versluijs 0640282673
B3 T Ivo van Loo 0652317818
 T John Koster 252988
 T Edwin Ganzeman 613848
B4 T Bob Schouten 312646
 T Pieter Lindenbergh 227105
 C Willemien Gorsse 251668
B5 T Pieter Bruins 0627532476
 T Niels Bakker 0627148878
 L Wim Folmer 232408
C1 T Jimmy Verlinde 0633944536
 L John Mol 0653730658
 L Henk Steenbakker 0651577680
C2 T Reinier Scholten 228029
 T Marijn Corstanje 567170
 L Francois Verrijzer
C3 T Wijbrand Boonstra 0612275775
 T Jan Kole 0643949343
 T Jan Bouman 0613174035

C4 T Ronald Smits 216 506
 T André Smit 250 693
 T Peter Vogel 211 401
C5 T Gerhard Lowiesse 251 771
 T Dirk Bakx 0621 283 149
 T Gerben Pronk 0624 911 879
C6 T Remco Mulder 232 947
 T Wietze van Ruiten
 C Marco Wagenaar 0654 638 426
C7 T Femke de Keijzer 0617 845 784
 T Nathan Kempees 0647 163 652
 L Berty van der Heijde 381 140
 L Rolf Bosboom 271 570
 C Monique Hakkert
MC1 T AndréBustraan 0651 544 551
 T Adri Vermue 0653 664 467
 T Renzo Vermue
MC2 T Martin van Dijk 0650 502 099
 T Maurice van Dijk 0655 971 329

PUPILLEN
D1 T Jason Tjien-Fooh 0630 613 840
 T Martijn Fonteine 0646 042 023
 T Robin Jilleba 0624 394 071
D2 T Hans de Bruine 213 933
 T Abdel Azzagari 232 922
 T Philip van Gurp 0611 238 359
D3 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse 0628 904 218 
D4 T Mischa Flore 222 271
 T Robert Veldhuizen 232 338 
D5 T Patrick Bunt 222 272
 T Antwan de Punder 0628 129 685
 T Erik van Eijkeren 0651 728 585
D6 T Barry Sonke 0620 417 048 
 T Arjan Sandee 0650 505 461
D7 T Ricardo de Marco 0620 887 325
 T Gerard de Nooijer 250 354
 C Anouk Meijer 217 235
E1 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
E2 T Max Joosse 0636 172 176
 T Timo Jansen 0622 402 284
E3 T Richard van Diest 0610 922 225
 T Arjo Schroevers 0613 010 881
 T Marco van Dijk 0611 531 395
E4 T Adin Djcasic 0619 730 701
 L Hans Pekaar 228 353
 L Antoine Hoogerheide 0615 084 701
E5 T Johnny de Rijke  
 T Ramon Uitterhoeve 0634 408 848
 T Harold van Dam 0651 186 873
 L Erik Stevense 0650 507 003
 C Monica Cornelisse 232 121
E6 T Carolien Slootmaker 0636 563 190
 T Jans Onderdijk  
 L Niels Paardekooper 0610 398 260
E7 T Michael Romijn 0622 778 786
 T Berry Simonse 0648 664 832
E8 T Sander vanRooijen 0653 784 997
 T Dirk Rooze 0623 074 120
 T Albert Joosse 0646 753 592
E9 T Vincent Peemen 0646 155 125
 T Jeroen Gerritse
 T Sem Arturo
 T Els Verboom 0651 028 961
F1 T Marcel Kole 0651 143 966  
 T Camil Bosman  0646 857 902
F2 T Rien de Bruine 0623 356 068
 T  Gerard Tibbe 0651 332 122
F3 T Kornelis Kamerling 0623 315 403
 T Wim van de Leur 0654 965 243
F4 T Collet 0620 880 854
 T Martijn Roelands 0654 743 737
 T Rob Koole 0652 795 037 
F5 T Guido van de Velde 0628 264 301
 T Nitin Weezepoel 0616 602 185
 T Mark Evertse 0612 830 000

F6 T Richard Pijpelink 0614 363 476
 T Robin Scholten 0614 548 698
F7 T Johan van der Ploeg 0620 015 997 
 T Joris Meijaard 0614 778 701
 T Ricardo de Marco 0620 887 325

MINISTARS
M1 T Emiel Jansen 0625 497 189
  T Sylvester Koenen 0611 341 355
 T Piet de Haze 0652 350 937
M2 T Rudi Lems 0620 813 360

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 0652 682 829
45+ VOETBAL
Danny Boonman 0655 592 953

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

OVERIGE NAMEN
Webteam
Arie van Bochove, Antoine van Goethem,
Sylvester Koene, Martin Robesin, Miranda Schog
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 0623 302 666
Annelies Minnaard 851 249
tvermeulen@zeelandnet.nl
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 214 777
Jaap Vis 230 626
Archief
Joop Quinten 223 139
Beheerder sponsorhome
Denice Dekker 214 576
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 214 403
Consul
Jan van de Plasse 212 391
Ledenadministratie
Wim de Vos 220 263
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 230 626
Scheidsrechterscoördinator
?
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

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

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Peter Louwman 0651 226 274

Voor alle communicatie geldt:
niet meer e na 22.00 uur!

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




