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Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Jan van der Weele Einsteinstraat 15 4416 EL Kruiningen 38 38 43
 voorzitter@vvkloetinge.nl
Vice-voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris Hannie Kloet Weegbree 26 4421 MK Kapelle 25 74 01
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Jaap Honingh Stadhouderslaan 18 4461 TT Goes 21 41 80
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
PR en sponsoring Piet de Haze Krommemeet 6 4464 AA Goes 21 59 97
 pr@vvkloetinge.nl 
Accommodatiezaken vacant
Voorzitter jeugd Peter Louwman H. Roland Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter Peter Louwman H. Roland Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Secretaris (wedstr.) Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Coörd.jun. A1,A2,MB1 Wim Verlinde Kattendijksedijk 19 4463 AL Goes 21 18 65
 wimverlinde@eethuisdevierlinden.nl
Coörd.jun. B1,B2,C1,C2 Willem de Vrieze ‘s-Gravenpoldersew.58 4462 CH Goes 21 46 39
 jwesteinde@zeelandnet.nl
Coörd.jun. B3,B4,B5,C3,C4 Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. D Rinie Versluis Hogewei 32 4464 AL Goes 21 57 48
 rinieversl@zeelandnet.nl
Coörd.pup. E Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 21 13 76
 wimhazelaar@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. F Jean-Piere de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
Coörd.pup. mini/nw.leden Gerard Murre Beethovenlaan 56 4462 JH Goes 21 19 33
 gerardmurre@vvkloetinge.nl
Algemene zaken en Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32
   fi nanciën adjoosse@vvkloetinge.nl
Activiteitencoördinator Rianne Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 riannezandee@vvkloetinge.nl
Techn.zaken/materiaal Kees Mulder Siemenwei 41 4464 BX Goes 25 05 22
 cjmulder@zeelandnet.nl
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Van de redactie

Herfst
Je zou het niet zeggen dat de winter nadert want het was vandaag 16 
graden.
Toch vallen de bladeren van de bomen, maar niet getreurd, er ge-
beuren toch een hoop leuke dingen. De nieuwe kleedkamers en de 
bestuurskamer zijn bijna klaar en Kloetinge staat in het linker rijtje,

Dat kan men voorlopig van Feyenoord niet zeggen!
PSV won laatst met 10-0. Dat zijn voor sommige mensen toch leuke 
dingen zo in het najaar, voor anderen is het minder leuk.

Men is ook al fl ink bezig met de voorbereiding voor het kerstzaalvoet-
baltoernooi en voor men het weet is het weer winterstop. Maar ook 
dan is er van alles te doen.
We gaan met zijn allen eerst rennen voor de sponsorloop en daarna 
wandelen en ook nog fi etsen, allemaal om geld in te zamelen voor de 
kleedkamers.
En voor men het weet is het weer voorjaar en ben ik weer met mijn 
maten aan het trainen voor het promotiefeestje naar de topklasse.
Dus mannen van het eerste, LAAT ONS NIET VOOR NIETS TRAINEN in 
de kantine!!!

Veel plezier bij het lezen van dit clubblad en op het veld of langs de 
lijn natuurlijk.

Henk Steenbakker.

I N H O U D

NOVEMBER 2010

Blauw (1)
Het waren echte kunstenaars die in de nacht 
voor de bekerwedstrijd hun blauwe kunstwerk 
op het Wesselopark achterlieten. Het is wel 
moderne kunst; een beetje in de trant van Karel 
Appel. “Ik rotzooi maar wat!” Het is jammer, dat 
de kunstenaars hun meesterwerk niet hebben 
gesigneerd, of nog beter, dat ze hun kunstwerk 
niet in het openbaar, dus gewoon overdag heb-
ben gemaakt. Ik denk, dat ze daar te laf voor 
zijn!
Overigens werden van verschillende kanten toch 
dezelfde namen genoemd als mogelijke makers 
van dit kunstwerk. Dus, wie weet . . . ?
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Van de voorzitter
Sportvrienden,

Nieuwbouw kleedaccommodatie
De voltooiing van de nieuwbouw van de kleedaccommodatie komt 
heel dichtbij. Het indrukwekkende gebouw wordt een pareltje voor 
onze vereniging. Het ziet er naar uit dat we na de winterstop het 
gebouw in zijn totaliteit in gebruik kunnen nemen.
Een compliment aan de uitvoerenden van dit project.

Als vereniging maken we ons 
nog wel zorgen om de financiën. 
Vandaar mijn verzoek ‘DOE MEE 
AAN DE GROTE VERLOTING’. 
Binnenkort wordt u (of misschien 
bent u al) benaderd door één van 
onze leden en wij hopen, dat u 
onze vereniging wilt steunen.

Kunstgrasveld
oefen-/zandvlakte
Als ik dit schrijf is het nog 
wachten op de planning van 
de aanleg. De levering van het 
kunstgras duurt een aantal 
weken. Vooraf kunnen dan de 
voorbereidende werkzaamhe-
den uitgevoerd worden. Leuk is 
dat een van onze sponsors, Jan 
Kees Dekker, bij de uitvoering 

betrokken is. Na de winterstop – 
indien de weersomstandigheden 
meewerken – kan er dan volop 
getraind en gevoetbald worden. 
Pure winst voor onze vereniging.

4e veld
Met het 4e veld blijft het bij re-
gen nog sukkelen. De Gemeente 
Goes en de aannemer overleg-
gen op welke wijze dit opgelost 
kan worden. Wij worden hiervan 
op de hoogte gehouden.

Algemene ledenvergadering 
22 november 2010
Wij rekenen op een goede 
opkomst, zodat we u kunnen in-
formeren o.a. over de financiële 
positie van de vereniging. Tevens 

kunt u uw vragen/opmerkingen 
kwijt.

Als dit blad verschijnt zijn we al 
een heel eind op weg naar de 
feestdagen. Eerst nog een aantal 
competitie- en bekerwedstrijden.
U zult begrijpen dat de beker-
wedstrijd Zwaluwe – Kloetinge 
voor mij een weerzien met vele 
oude bekenden betekent, al 
wonen we al meer dan 10 jaar in 
Zeeland.

Succes toegewenst voor de 
komende wedstrijden.

Met vriendelijke groeten,
Jan van der Weele

Vanuit de bestuurskamer
- Via de Stichting Arduin is een aantal mensen op het sport-

park aan het werk. Zij gaan er voor zorgen dat het park er 
tiptop uit komt te zien door o.a. schoonmaakwerkzaamheden 
(tribune etc.) en rondom de velden. Daar zijn we heel blij 
mee!

- Het vinden van clubscheidsrechters wordt een steeds groter 
probleem. We gaan kijken of we mensen warm kunnen ma-
ken voor een scheidsrechterscursus

- De verkoop van de loten van 50 euro loopt nog niet goed ge-
noeg. Er moet hard aan getrokken worden om het benodigde geld voor de nieuwbouw 
binnen te krijgen.

- De presentatieavond, georganiseerd bij de Rabobank, was een groot succes. Spreker 
Johan Derksen had geen moeite om een uurtje te vullen met zijn anekdotes. 

- De algemene ledenvergadering wordt gepland op 22 november.
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voor een 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN DE VV KLOETINGE

te houden op
maandag 22 november 2010
om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.
2. Notulen algemene ledenvergadering 7 juni 2010.*
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Financieel verslag seizoen 2009-2010.**
5. Stand van zaken nieuwbouw.
 Evt. contributieverhoging (contributieverhoging is noodzakelijk als via de 

acties niet de benodigde gelden beschikbaar komen, zoals afgesproken in
 de algemene ledenvergadering van juni).
6. Verslag kascommissie.
7. Jaarverslagen.*
8. Pauze.
9. Bestuursverkiezing.
 Aftredend zijn: Jan van der Weele, voorzitter (herkiesbaar), Ben Bouwmeister 

(herkiesbaar voor 1 jaar) en Piet de Haze (herkiesbaar voor 1 jaar).
 (Tegen)kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door tenminste 

3 leden worden aangemeld bij de secretaris.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Het is gebleken dat ouders veelal niet op de hoogte zijn van de mogelijk-
heid om hun kind te vertegenwoordigen op de algemene ledenverga-
dering. Zoals blijkt uit de statuten (zie hieronder) en het reglement van 
de KNVB hebben zij wel degelijk stemrecht. Het aantal stemmen is dan 
conform de leeftijd van het kind.

ARTIKEL 17: Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Lid 2: 
Een lid jonger dan zestien jaar heeft één stem. Een lid van zestien of zeventien jaar heeft twee stemmen 
en een lid van 18 jaar of ouder heeft drie stemmen.
Lid 3:
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien 
jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal voor niet meer dan twee leden stem uitbrengen. 

* Deze kunnen 2 weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris, 
tel. 257401 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl.

** Deze stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden ingezien na afspraak 
met de penningmeester, tel. 214311.

De secretaris.
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 Leiderstoernooi Bezoek wedstrijd Nac-Ajax Laatste thuiswedstrijd 1e Dick Bunt tournooi

 Algemene ledenvergadering Sinterklaas F-en Mini-pupillen Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

EVENEMENTENKALENDER

ALV

 29 jan.  15 jan.  14 mei 20/21 mei

 28 mei 3 en 4 juni 10 juni 

 22 nov. 2010 3 dec. 2010 27 t/m 31 dec. 2010

Sponsorloop + nieuwjaarsrectptie Mountainbike- en wandeltocht Bioscoopbezoek pupillen

 Afsluiting seizoen CZ toernooi (na Hemelvaartsdag) SVVK bedrijventoernooi

 8 jan. 2011 15 jan. 15 jan. 
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DE COLUMN
VAN KEES

September 

De eerste vrijdag van september hadden we de traditionele ope-
ning van het seizoen voor ons als scheidsrechters. Dit keer gingen 
we mossels eten in het mosseldorp van Nederland. Toch bleek 
zelfs in dit dorp dat mossels koken nog niet voor iedereen is weg-
gelegd. Maar het was lekker druk en gezellig en het bier smaakte 
goed alhoewel er ook scheidsrechters waren die plotseling aan de 
sinas zaten. Kun je toch zien dat sommigen echt goed bezig zijn 
met hun hobby. 

De basis
Aanvankelijk had ik voor de 
eerste zaterdag geen wedstrijd 
en dat terwijl ik door al de 
intensieve arbeid op de training 
toch superfit stond te trappelen 
van ongeduld. Op maandag maar 
eens een mailtje gestuurd maar 
het bleef lang stil. Gelukkig op 
donderdag een na-aanstelling. 
Een wedstrijd in de reserve 
derde klasse! Back to base. Nu 
maakt mij dat echt niet uit want 
fluiten is fluiten. Op vrijdag keek 
ik nog even op mijn digitale 
aanstellingen en stond er plots 
een wedstrijd in de vierde klasse 
standaard. Daarom kon ik op het 
feestje iets meer bier drinken 
dan normaal. Natuurlijk was er 
tijdens het feestje veel leedver-
maak. Er is tenslotte geen leuker 
vermaak dan leedvermaak. Maar 
ik trok vol goede moed op zater-
dag naar Schouwen-Duiveland 
waar een ploeg uit de onderste 
regionen van het zaterdagvoetbal 
het opnam tegen een elftal van 
het eiland Tholen. Bij aankomst 
op het sportpark schrok ik toch 
wel even want er stonden vier 
auto’s en wat fietsen. Het zou 
toch wel doorgaan? Gelukkig zat 
er wel iemand in de bestuurs-
kamer, de man was duidelijk 
ouder dan de vereniging zelf. Hij 

verbaasde zich er over dat ik zo 
vroeg was. Overigens was ik net 
zo vroeg als anders; een uur van 
te voren, maar dat waren ze daar 
duidelijk niet gewend. De tegen-
stander kwam inderdaad pas aan 
toen ik mij al ging omkleden. De 
accommodatie was overigens 
mooier dan bij menig hoofdklas-
ser. De trainer van de bezoekers 
kwam voor de wedstrijd naar 
me toe en vertelde dat zijn 
elftal uitsluitend uit allochtonen 
bestond die ook nog eens met de 
ramadan bezig waren. Dus vroeg 
hij mij enig begrip op te brengen 
voor mogelijke heftige reacties. 
Inderdaad was het bij de eerste 
de beste aanval al raak toen 
een aanvaller zich liet vallen en 
ik door liet spelen. Direct maar 
even afgefloten en duidelijk ver-
teld dat ik daar niet zo van hield. 
Het twaalfkoppige publiek kreeg 
zijn handen daar wel voor op 
elkaar. Daarna ging het eigenlijk 
best goed. Inderdaad was er af 
en toe wel een heftige reactie 
maar de aanvoerder was echt 
een top kerel en ook de bege-
leiding onderscheidde zich zeer 
positief. 

Hoge nood
Na de rust was het helemaal rus-
tig. Behalve dan bij het publiek 

dat inmiddels verviervoudigd 
was. Dat had overigens niks met 
de vruchtbare grond te maken 
maar met het terugkomen van 
lagere elftallen die hun eerste 
nog even aan gingen moedigen. 
Het hielp echter niet want de 
bezoekers liepen uit naar een 
monsterscore. 
Gelukkig toch gefloten en het 
was wederom leuk. Zeker als je 
op maandag in de krant leest 
dat een scheidsrechter door een 
speler is neergestoken. Waar 
gaat dit toch naar toe? Toen ik na 
het douchen na afloop in de be-
stuurskamer kwam bleek er door 
de thuisploeg nog niets ingevuld 
te zijn van de drie gele kaarten 
die ik had gegeven. Toen ik de 
man in de bestuurkamer daar op 
aansprak zei hij “daar bemoei ik 
me niet mee”. Ik heb hem toen 
toch maar even gevraagd of hij 
zijn sherry neer wilde zetten en 
iemand wilde gaan zoeken die 
de gegevens in kon vullen. Na 
enige tijd kwam de man terug 
met de mededeling dat het nog 
wel even ging duren want hij zat 
te ‘bouten’. Ik ben niet vlug met 
stomheid geslagen maar toen 
toch wel. Zeker omdat de leider 
van de tegenstanders vroeg wat 
dat was. Gelukkig hoefden we de 
biologische toestand van deze 
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leider niet af te wachten want 
de vrouw van de trainer nam het 
heft in handen en vulde alles in. 
Eind goed al goed en met een 
tevreden gevoel naar huis. 

Cijfers
Die week kregen we bericht van 
de KNVB dat er dit jaar geen 
cijfer meer op onze rapporten 
zou staan. Persoonlijk vind ik dit 
een vreemde beslissing. Het is 
net of je een heel jaar in de klas 
zit en stinkend je best doet voor 
je proefwerk wat je ook netjes 
gecorrigeerd terug krijgt maar 
zonder waardeoordeel. Op zich 
begrijp ik de argumentatie wel 
dat een cijfer tegenwoordig niet 
zoveel meer zegt omdat het meer 
gaat om het gemiddelde van de 
rapporteur. Maar zet dan het 
aantal punten erop wat je hebt 
ten opzichte van het gemiddelde 
van die rapporteur. Dan weet 
je tenminste nog iets. Nu geeft 
het toch een beetje een onbe-
vredigend gevoel. Op vrijdag las 
ik in de krant dat Pim Verbeek 
van mening was dat de scheids-
rechters niet goed trainen. Even 
moest ik terug denken aan vorig 
seizoen toen een trainer ook 
meende zich met de training van 
de scheidsrechters te moeten 
bemoeien. Het is misschien 
flauw maar het lijkt mij beter dat 
Verbeek zich eerst maar eens 
met AZ bezig gaat houden en pas 
als die twintig punten los staan 

zich met ons scheidsrechters 
gaat bemoeien. 

Zwaar
De zaterdag erop mocht ik voor 
een eerste klasser naar het 
Zeeuws-Vlaamse land. Men nam 
het op tegen een Walcherse op-
ponent. Het was best spannend 
want het was voor het eerst dat 
ik te maken ging krijgen met 
een digitaal wedstrijdformulier. 
Zou het me lukken om het hele 
kabelnetwerk van Zeeuws-Vlaan-
deren op te blazen? Het was 
die middag onnatuurlijk warm 
voor de tijd van het jaar. Na de 
altijd zeer plezierige ontvangst 
bij deze vereniging kon ik plaats 
nemen achter de computer om 
de spelerspassen te controleren. 
Het ging me wonderwel goed af. 
Tijdens de warming-up had ik al 
in de gaten dat het  ‘zwaar ‘ weer 
was. Er zat naar mijn mening 
weinig zuurstof in de lucht. Op 
zich liep de wedstrijd best aardig 
maar ik vond mezelf niet  ‘scherp‘ 
en het lome weer leek veel grip 
op mij te hebben deze middag. 
Ik was kort gezegd niet vooruit 
te branden. Ook de spelers leken 
er wel een beetje last van te 
hebben want de vonken vlogen 
er niet direct af. Bij de rust had-
den ze allebei een keer gescoord 
maar in de tweede helft drukten 
de bezoekers door en maakte 
nog twee doelpunten. Aan het 
eind was iedereen tevreden over 

de scheids en vooral over het feit 
dat hij geen kaarten nodig had. 
Maar de scheids zelf was niet 
echt tevreden. Na afloop weer 
achter de computer geschoven 
en ook nu liep het goed af en 
kwamen er geen steekvlammen 
uit het stopcontact. Dit keer 
naar huis met toch niet echt een 
super gevoel! Eigenlijk had ik in 
de auto eens een hartig woordje 
met mezelf moeten praten. Maar 
omdat ik bang ben dat ik dan 
opgepakt word heb ik dat maar 
niet gedaan. Maar de volgende 
wedstrijd hoop ik wel op minder 
warm weer. Waar ik nog wel even 
wat over kwijt wil is het uiter-
mate positieve coachen van de 
trainer van de bezoekers. Wat 
een verademing was dat! De man 
heeft de hele middag iedereen 
positief benaderd. Als speler lijkt 
me dat echt fantastisch om on-
der een dergelijke man te spelen. 
Ook als er wat fout ging bleef hij 
het positief benaderen. 

Marchanderen
Die woensdag had ik toch het 
idee dat onze trainer dat stukje 
van Verbeek ook had gelezen 
want nadat hij had verteld de 
derde helft deze week over te 
slaan propte hij anderhalf uur 
zware training in een uur. Het 
leek de donderdag erna wel of ik 
onder de trein had gelegen. De 
volgende zaterdag 
mocht 

Blauw (2)
Bij de zoektocht naar de kunstenaars, 
die het ‘Kunstwerk in Blauw’ hebben vervaardigd zijn ook enkele 
vooraanstaande psychologen ingeschakeld. Allen zijn deskundi-
gen op het gebied van de Rorschachtest. Bij deze test moet de 
cliënt  een vlek maken en deze vlek wordt vervolgens geanaly-
seerd door de deskundigen. Deze psychologen waren unaniem 
in hun rapport. “Het gaat om mensen met een uitzonderlijk 
lage intelligentie, infantiel, laf, achterbaks, stiekem, totaal niet 
creatief en volledig gestoord.” 
Zo hebben de kunstenaars toch hun handtekening achtergela-
ten!
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ik naar een vereniging in de 
buurt van Den Bosch waar ik nog 
nooit was geweest. Ze namen 
het op tegen een ploeg uit de 
buurt van Utrecht. Ik vind het 
altijd leuk om ergens te komen 
waar ik nog nooit ben geweest. 
Je maakt dan weer eens kennis 
met andere mensen. De heenreis 
verliep niet geheel gladjes want 
toen ik mijn tank voor tachtig 
euro had volgegooid werkte de 
pinautomaat bij de pomp niet. 
Gelukkig na een kwartiertje 
wachten deed hij het weer en 
kon ik weer verder. Maar ik 
moest me toen wel behoorlijk 
haasten. Bij aankomst bleek al 
snel dat het een leuke gezel-
lige vereniging was. Tijdens de 
warming-up bleek dat het daar 
aanmerkelijk meer had geregend 
dan in het Zeeuwse. Er waren 
ook wedstrijden in de buurt 
afgelast. Het veld was erg zwaar 
en daar had ik helemaal niet op 
gerekend. De thuisclub had nog 
geen punten verzameld in hun 
eerste optredens in de tweede 
klasse, dus het werd tijd. Ze 
schoten dan ook behoorlijk uit 
de startblokken en overliepen 
de gasten volledig. Na zeven 
minuten moest ik al naar de stip 
wijzen. Er kwam geen enkel com-
mentaar dus dat zat wel goed. 
Maar waar ik wel van baalde was 
het feit dat ik niet meer wist wie 
de dader was. Dus die ontsnapte 
aan geel. Ik liep zo snel naar de 
stip dat ik gewoon vergeten was 
naar zijn nummer te kijken. Een 
beginnersfout! Maar goed er 
zeurde niemand over. Door de 

strafschop kwam de thuisclub op 
voorsprong. Naar gelang de eer-
ste helft vorderde werd het wel 
meer een gelijkopgaande strijd. 
Na rust werden de gasten wel 
beter en de gelijkmaker hing in 
de lucht. Die kwam er overigens 
ook door een strafschop.
Hier kwam wel wat meer com-
mentaar bij los. Gelukkig wist ik 
hier de dader wel maar die heb 
ik ook maar geen geel gegeven 
omdat ik dat meten met twee 
maten vind. Maar je kunt het ook 
gewoon marchanderen noemen. 
Natuurlijk wel heel erg fout en 
dus voor alle andere scheids-
rechters in de wereld: gewoon 
geven die kaart. Maar ik ben toch 
niet meer te redden dus ik dacht: 
‘Dit is tactisch verantwoord!’ Na 
deze strafschop werd het in het 
veld harder en moest ik toch nog 
drie keer naar de borstzak. Hoe-
wel ik later van de eerste kaart 
weer wel spijt had want daar was 
ik nogal vlug mee. Die jongen 
werd eigenlijk het slachtoffer van 
wat akkefietjes kort voor hij een 
overtreding maakte. Hij was dan 
ook nogal boos en misschien wel 
terecht. Even later maakte hij 
echter een stomme overtreding 
en toen heb ik de kaart op zak 
gehouden. Ook dat is weer fout 
en kun je marchanderen noemen 
maar iedereen op het veld be-
greep het. Maar nogmaals maak 
zelf nooit zo’n fout. Laat die maar 
aan mij over. Gelukkig werd het 
de laatste twintig minuten weer 
rustig in het veld en hielden ze 
het op een puntendeling. Als ik 
terug kijk op de wedstrijd was 

het kaartenbeleid ronduit slecht 
te noemen maar de rest ging wel. 
Toch wordt het eens tijd voor 
de eerste echt goede competi-
tiewedstrijd. Wie weet volgende 
week. Na afloop was het erg 
levendig in de bestuurskamer. 
Het bestuur van de bezoekers 
gaat aftreden omdat ze door de 
ledenvergadering naar huis zijn 
gestuurd. Daar zat duidelijk veel 
oud zeer en emotie. Na een heer-
lijk broodje was het toch weer 
tijd om naar huis te gaan. 

Zeuren
Die woensdag begreep ik op de 
training hoe het komt dat som-
mige mensen altijd iets nieuws 
aan hebben. Ze dragen de ene 
week de rechtse kant van hun 
broek en de volgende week de 
averechtse kant. Zo loop je er 
altijd netjes bij. Verder maakte 
ik het mooiste doelpunt uit mijn 
trainersloopbaan. Als ik die vorm 
vast zou kunnen houden tot 
zaterdagmiddag kwart over vier 
dan beloofde het wat te worden. 
De zaterdag erop moest ik fluiten 
in een naburig dorp. De gasten 
kwamen uit één van de westelijk-
ste puntjes van Zeeland. Hoewel 
ik graag op de fiets wilde was 
het weer dermate onstabiel dat 
ik toch maar met de auto ben ge-
gaan. Vlak voor de wedstrijd brak 
er nog even een natte moesson 
uit en stond het veld bijna blank. 
Maar gelukkig was het water vlug 
weg. Voor mij zat er toch nog wel 
een vreemd iets aan deze wed-
strijd vast want de trainer van de 
thuisclub heb ik vorig jaar mogen 
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begeleiden als aankomend 
scheidsrechter. En inmiddels 
beoefent hij deze hobby met veel 
plezier op zondagmiddag. Vooral 
naar de bezoekers toe moet je 
dan toch waken voor al te ami-
cale contacten voor de wedstrijd. 
Aan de andere kant kende ik de 
trainer van de bezoekers ook 
goed en daar kan ik het ook altijd 
prima mee vinden dus dat gaf 
geen problemen. De thuisclub 
schoot uit de startblokken en 
kwam binnen tien minuten op 
voorsprong. De aanvallen golfden 
op het doel van de bezoekers. Bij 
één van die aanvallen had ik een 
moeilijk moment. De bal werd 
afgeslagen uit een corner en 
opnieuw ingeschoten. 
Er stond nog een verdediger op 
de lijn en die zou de bal op zijn 
arm hebben gehad. Maar ik moet 
eerlijk zeggen; door de enorme 
drukte in het zestienmeter gebied 
zag ik het niet. 
Dan kun je ook geen strafschop 
geven naar mijn mening. Geluk-
kig maakten ze even later toch 

de tweede goal. Daarna kwam 
het tweede lastige moment. 
De spits van de thuisploeg ging 
tussen twee verdedigers door en 
voelde schijnbaar een aanraking. 
Hij nam met een luide schreeuw 
een snoekduik. Ik riep direct: “Ga 
door!” en er kwam weinig pro-
test. Gelukkig liep de wedstrijd 
in de tweede helft nog beter voor 
de thuisclub en scoorden ze nog 
twee keer. 
Een ruime overwinning en voor 
mij geen moeilijke momenten 
meer. Wat mijn ego dan altijd 
streelt is het feit dat een aantal 
verliezers mij complimenteerde 
met een goede wedstrijd.
Overigens waren beide ploegen 
zeer sportief (maar twee gele 
kaarten). Ik denk dat dit de wed-
strijd was waar ik het minst heb 
hoeven fl uiten dit seizoen. Men 
ging zeer respectvol met elkaar 
om. Aan beide kanten ook uit-
stekende positieve trainers dus 
wat wil je als scheidsrechter nog 
meer. Ik ging dan ook fl uitend 
naar de bestuurskamer. Maar 

daar werd toch bijna nog mijn 
humeur bedorven. Een bestuurs-
lid van de thuisclub die dus dik 
gewonnen had, begon toen nog 
te zeuren over die twee straf-
schopmomenten. Zijn argumen-
tatie was dat het moment met de 
doorgebroken spits absoluut een 
strafschop was omdat ze met een 
groepje bij elkaar stonden en ze 
vonden het er allemaal één. Het 
was schijnbaar nog niet in hem 
opgekomen dat heel dat groepje 
een gekleurde bril op had. Ik heb 
hem toen maar het advies gege-
ven om zich in te laten schrijven 
bij de KNVB als scheidsrechter 
dan mag hij het zelf ook eens 
proberen. Gelukkig waren er 
een aantal andere mensen in de 
bestuurskamer die dit  ‘gezeur ‘ 
afkapten en er voor zorgden dat 
mijn humeur zonnig bleef, dit in 
tegenstelling tot het weer. Nog 
tien wedstrijden en dan hebben 
we de mijlpaal van vijfhonderd 
wedstrijden!   

Kees

Bij het begin van de wedstrijd Kozakken Boys 
– Kloetinge was de sfeer nog niet zo explosief, 
maar later waren er tijdens de eerste helft een 
aantal harde knallen te horen. De speaker van 
dienst kwam daarop met de mededeling, dat de 
supporters van Kloetinge werden verzocht geen 
vuurwerk meer af te steken, dit op verzoek van 
de scheidsrechter. Waarschijnlijk zag de beste 
man in de op het oog rustige supporters van 

Kloetinge gevaarlijke terroristen, die op afstand 
explosieven tot ontploffi ng brachten. De Zeeu-
wen stonden namelijk niet aan de kant van het 
veld, waar de knallen vandaan kwamen. Frans 
Esser wees de speaker op dit feit, maar de man 
weigerde zijn bericht te herroepen. Uiteindelijk 
heeft het bestuur van Kozakken Boys in een 
brief haar excuses aangeboden.
Zo liep het toch nog met een sisser af!

KNALPOTJE
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Er zijn nog volop loten te koop voor 
de grote verloting van de vv Kloetin-
ge. Als u een kans wilt maken op één 
van die prachtige prijzen, dan moet u 
snel één of meer loten kopen.

De prijs is 50 euro per lot; dat is ze-
ker niet gering, maar de kans om één 
van deze prijzen te winnen is vele 
malen groter dan bij welke andere 
loterij ook.
Neem nu de Postcode loterij of de 
Staatsloterij; de kans op het winnen 
van een grotere prijs is daar heel 
klein. Zelf speel ik al jaren mee in de 
Lotto; de hoogste prijs die ik ooit heb 
gewonnen was 20 euro. Met 3000 
loten is de kans op het winnen van 
een prijs echt vele malen groter.

En, laten we eerlijk zijn; ook als u 
niets wint draagt u wel bij aan de 
bouw en inrichting van het prachtige 
kleedgebouw, dat op het Wesselo-
park neergezet is. Dit is nu eens niet 
voor het eerste, maar voor de lagere 
teams en de jeugd.
Zij gaan dit gebouw gebruiken. Zij 
kunnen straks omkleden in ruimtes, 
die voldoen aan de eisen van deze 
tijd.

Waagt u een kansje?
De loten zijn te koop in de kantine, in 
Ko’s Notenshop, bij Piet Remijn en bij 
Jan den Dekker.

De grote verloting

Nansenbaan 15, 4462 GR Goes, Telefoon 0113 - 24 64 65
di. t/m vrij. 9.00 - 17.00 u.za. 10.00 - 15.00 uurdo. 18.00 - 21.00 uur

De nieuwste collectiekeukens en sanitair. bronvaninspiratie

advWoongidsGoes6  28-11-2006  14:07  Pagina 1

De grote verloting
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Zelfstandig

Marco heeft sinds april 2005 zijn 
praktijk op de hoek van de ’s-
Gravenpolderseweg en de Buys 
Ballotstraat. Hij gebruikt een 
deel van het gebouw en ook een 
stuk aan de andere kant van het 
pad in het gebouw waar wat ver-
derop bloedbank Sanquin geves-
tigd is. Dit is een prima locatie 
met volop parkeergelegenheid. 
Daarnaast heeft Marco ook nog 
een vestiging in De Stadspoort 
aan de Piet Heinstraat. 
Marco werkt, na eerst alleen te 
zijn begonnen nu samen met 4 
collega’s, Maud Kuipers, Froukje 
van der Werff, Erwin Simpelaar 
en Arjan Kats. Voordat hij zich 
hier vestigde, werkte hij voor een 
andere fysiotherapiepraktijk op 
Zuid-Beveland. Door zijn bekend-
heid binnen en buiten de sport-
wereld is zijn praktijk een adres 
dat vaak wordt bezocht door 
sporters en niet-sporters uit de 
regio Goes en ver daarbuiten. 

Sport 
De Tol is een praktijk voor 
fysiotherapie, manuele thera-
pie (populair gezegd ‘kraken’), 

sportfysiotherapie, bedrijfsfysio-
therapie, echografische diagnos-
tiek, medische trainingstherapie 
en manuele lymfendrainage. (Dat 
laatste wordt toegepast als b.v. 
na een operatie een arm of een 
hand erg dik is.) Dat is een uit-
gebreid pakket. Bovendien is in 
één van de gebouwen aan de ’s-
Gravenpolderseweg een fitness-
ruimte ingericht. In ons gesprek 
beperken we ons hoofdzakelijk 
tot alles wat te maken heeft met 
de specialisatie sportfysiothera-
pie / manuele therapie.. 
Vlak nadat hij zijn praktijk begon-
nen was, kwam hij in contact 
met Diederik Hiensch, die  de link 
vormde naar de vv Kloetinge. 
Marco: “Het is een misverstand 
dat wij er alleen zijn voor de 
1e selectie; ook spelers van de 
lagere teams en de jeugd kun-
nen bij ons terecht! Trainers en 
leiders kunnen spelers naar ons 
doorverwijzen.We proberen de 
tijd dat zij niet kunnen sporten 
zo kort mogelijk te maken, maar 
we nemen geen risico’s. Uiter-
aard is de druk om weer gauw 
speelklaar te zijn groter bij de 1e 
selectie dan bij de lagere elftal-

len en de jeugd. Maar in principe 
krijgen ze allemaal evenveel 
aandacht!”

Aanvullend
“Sommige mensen worden door 
hun huisarts of medisch spe-
cialist doorverwezen naar een 
fysiotherapeut, maar anderen 
komen zelf, want sinds enkele ja-
ren bestaat de mogelijkheid dat 
mensen ons bezoeken zonder 
verwijzing. De zorgverzekeraar 
vergoedt ook deze behandelin-
gen, waardoor de drempel laag is 
om ons te bezoeken. Iedereen is 
hierbij vrij om de fysiotherapeut 
te kiezen, die hij of zij zelf wil. Fy-
siotherapie zit in het aanvullende 
pakket van de zorgverzekering, 
zodat eventuele behandelingen 
hieruit vergoed worden.
Bij een aantal problemen is er 
sprake van een ‘chronische 
indicatie’, bij voorbeeld na een 
operatie. De duur van deze 
chronische indicatie hangt af van 
het te behandelen probleem; b.v. 
drie maanden voor een bepaalde 
blessure of een heel jaar voor 
het behandelen van de gevolgen 
van reuma; want die zijn bijna 

In deze rubriek halen we elke 
keer een sponsor van onze 

vereniging voor het voetlicht. 
Daarbij maken we kennis met 

het bedrijf en de persoon of de 
personen achter het bedrijf. 
Vaak levert dat verrassende 

ontdekkingen op! Voor dit 
nummer ging ik op bezoek in 

Fysiotherapiecentrum  ‘De To ‘ 
aan de ’s-Gravenpolderseweg 
2B in Goes voor een gesprek 

met Marco Tolhoek. Hij is 
naast sponsor ook de fysio-

therapeut van de vereniging; 
een dubbelfunctie dus.

Fysiotherapiecentrum ‘De Tol’
Marco Tolhoek

sponsor
van
de

maand
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zeker na een half jaar behande-
len niet verdwenen.”

Spil
Marco: “De huisarts is vaak de 
spil in de behandeling, ook als 
iemand komt zonder te zijn door-
verwezen, wordt er begonnen 
met een screening om te kijken 
of het probleem met fysiothe-
rapie opgelost kan worden. Is 
dat niet het geval dan wordt de 
patiënt terug verwezen naar de 
huisarts. Aan de hand van de 
gegevens van de screening wordt 
een behandelplan opgesteld. 
Daarvan vindt ook altijd een rap-
portage plaats naar de huisarts.”
“Bij de 1e selectie van Kloetinge 
vormen de verzorgers deze spil. 
Als een speler een blessure heeft 

die door ons behandeld moet 
worden, verwijzen zij hem door. 
In de loop van de behandeling 
is er ook regelmatig overleg 
met de verzorgers en ook als de 
behandeling afgelopen is, is er 
overleg.”
Marco is ook fysiotherapeut bij 
topklasser Hoek. ‘Daar is het an-
ders geregeld. Daar willen ze dat 
bij elke training en elke wedstrijd 
een fysiotherapeut aanwezig is. 
En dat doen we dan ook; ik ga 
zelf of één van mijn collega’s 
gaat erheen.” 

Fitness
Bij het behandelen van blessures 
is snelheid belangrijk. Marco: 
“Als een speler op zaterdagmid-
dag een blessure oploopt, kan 

nog die zelfde middag contact 
met mij worden opgenomen. En 
op maandag kan die speler hier 
al terecht om gericht te gaan 
werken aan het herstel. Een spe-
ler moet niet te lang niets doen; 
dat gaat ten koste van zijn alge-
mene conditie en de conditie van 
spieren en pezen. We proberen 
die conditie op peil te houden , 
zonder dat we het geblesseerde 
lichaamsdeel onnodig belas-
ten. Daarom hebben we sinds 
een half jaar een grotere eigen 
fitnessruimte, waar sporters en 
patiënten op verschillende toe-
stellen aan hun conditie kunnen 
werken.”
Als iemand gebruik wil maken 
van de fitnessruimte voeren we 
eerst een intakegesprek met 
deze persoon, waarin wordt 
nagegaan waaraan de klant wil 
gaan werken. Aan de hand daar-
van wordt een trainingsschema 
opgesteld. Tussentijds wordt het 
programma regelmatig geëva-
lueerd. We zijn aanwezig in de 
fitnessruimte, er is altijd iemand 
vlak in de buurt die vragen kan 
beantwoorden en problemen kan 
oplossen.”
Marco wil het gebruik van de 
fitnessruimte ook financieel laag-
drempelig houden, hier is bewust 
voor gekozen!

Echografische diagnostiek
In de Stadspoort heeft Marco 
een echo-apparaat staan. Dat 
is een erg duur apparaat; de 
aanschafprijs wordt met 5 nullen 
geschreven. Dit toestel wordt 
gebruikt om echo’s te maken van 
het bewegingsapparaat zoals 
spieren, pezen en banden van 
enkels en knieën etc. Met behulp 
van de echografie kan een betere 
diagnose worden gesteld met 
betrekking tot het probleem 
en kan een betere behandeling 
worden toegepast. Marco heeft 
daar een speciale opleiding voor 
gevolgd. Hij beoordeelt de ge-
maakte echografie en legt ‘zijn’ 

‘s Gravenpolderseweg 2b
4462 CG Goes
telefoon : 0113 - 25 00 97
mobiel : 06 - 52 38 19 63
e-mail : info@fysiotherapiedetol.nl
www.fysiotherapiedetol.nl

Fysiotherapiecentrum “De Tol” is een praktijk 
voor fysiotherapie, manuele therapie,

sportfysiotherapie, bedrijfsfysiotherapie, 
echografische diagnostiek 

en medische trainingstherapie

De Fysiotherapeut

Sport in bewegingmanuele therapie
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echo’s ook voor aan de betrok-
ken huisarts. Collega’s sturen 
ook mensen door om een echo 
te maken; zo heeft hij klanten 
uit heel Zeeland. Daar waar het 
kinderen betreft bestaat er een 
intensieve samenwerking tussen 
de Kinderfysiotherapiepraktijk 
van Ellen Knaap en de praktijk 
van Marco.
In de Stadspoort werkt Marco 
samen met de mensen van het 
ZHPC, dat is het Zeeuwse Hand- 
en Polscentrum, dat eveneens in 
de Stadspoort gevestigd is.

Preventie
Belangrijker dan het herstellen 
van opgelopen blessures is het 
voorkomen van blessures. Ook 
daarvoor is er regelmatig contact 
met de verzorgers van de 1e 
selectie van Kloetinge. Marco: 
“Als zou blijken, dat een bepaald 
soort blessure vaak zou voor-
komen, dan zouden we op zoek 
gaan naar de mogelijke oorzaak 
en proberen dit in de toekomst 
te voorkomen. Maar daar is het 

vorige seizoen zeker geen sprake 
van geweest; er zijn betrekkelijk 
weinig blessures geweest bij 
de selectie; een bewijs dat de 
trainers op dat gebied goed bezig 
zijn. 

Overigens is hij enthousiast over 
de club. Hij vindt Kloetinge een 
erg prettige vereniging; zijn beide 
zoons spelen met veel inzet en 
plezier in de Kloetinge-jeugd, 
David in B1 en Collin in D2..

We hadden een uur uitgetrokken 
voor dit gesprek (van 9.30 tot 
10.30), maar Marco vertelt zo vol 
geestdrift over zijn vak, dat hij 
plotseling zegt: “Ik had 5 minu-

ten geleden al in de Stadspoort 
moeten zijn voor een afspraak. 
Helaas moeten we stoppen.”

Eerder verschenen interview in deze jaargang:
September 2009 - Jan-Kees de Bruine en Peter Louwman (SVVK)

Marco heeft één ding heel duidelijk gemaakt. Hij mag dan op het 
infoblad achter in het clubblad worden genoemd bij het eerste 
elftal, toch is hij er niet alleen voor de mensen van dat team. Hij 
is er voor alle spelers, trainers en leiders. Ze kunnen allemaal bij 
hem terecht.
En dat is duidelijk!

Enkele zakelijke gegevens:
Fysiotherapiecentrum  ‘De Tol ‘
’s-Gravenpolderseweg 2B
4462 CG GOES
Tel. 0113-250097
Mobiel: 06-52381963
Internet: www.fysiotherapiedetol.nl
e-mail: info@fysiotherapiedetol.nl

  

November
19 Tim Zoeteweij
23 Rowdy Bakker
26 Justin Houtepen
27 Hessel van de Wetering

December
2 Thijn van Horsen
3 Quinten van de Linde
10 Thomas Snoek

Verjaardagen
F- en Minipupillen en Mini’s

donderdag

2
december

donderdag

dec. 20102

Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer
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JOS VERPAALEN

Ik ben in 1957 geboren in Roo-
sendaal en heb inmiddels de 
eerbiedwaardige leeftijd van 53 
jaar bereikt. Een groot deel van 
die meer dan 50 jaar heb ik ach-
ter een bal aan gehold. Van m’n 
8e tot m’n 18e heb ik gespeeld 
bij de vv Roosendaal (tussendoor 
behaalde ik mijn gymnasium-A 
diploma), daarna verkaste ik naar 
Amsterdam om te studeren en te 
voetballen. Op een gegeven mo-
ment werd het veld me te groot 
en ben ik gaan zaalvoetballen. 

Na in 1982 mijn doctoraal te heb-
ben behaald ben ik gaan lesge-
ven. Ik ben clusterleider gewor-
den en ten slotte afdelingsleider; 
eerst in Oudenbosch en daarna 
in Goes, aanvankelijk op het St. 
Willibrordcollege, daarna op het 
Ostrea Lyceum.

De afgelopen decennia zat ik in 
nogal wat besturen en Raden 
van Toezicht. Een voorbeeld van 
dat laatste: Film by the Sea, het 
grote internationale fi lmfestival in 
Vlissingen.

Ik ben blij en trots dat ik deel 
mag gaan uitmaken van de grote 
groen-witte familie die vv Kloe-
tinge heet. De komende tijd zal ik 
me als vice-voorzitter vooral be-
zig houden met beleidsmatige za-
ken als het in kaart brengen van 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van een (profes-
sioneel) bestuur, het actualiseren 
van het vrijwilligersbeleid en het 
doorlichten van de communicatie 
binnen de vereniging in allerlei 
facetten.
Een hele klus, maar ik heb er zin 
in.

Buiten dit soort zaken streef ik er 
naar om zo veel mogelijk wed-
strijden van de vv Kloetinge zowel 
uit als thuis te bezoeken. 
Maar voorlopig het allerbelang-
rijkste blijft natuurlijk zoveel 
mogelijk mensen, die binnen de 
vereniging actief zijn (en dat zijn 
er nogal wat!) te leren kennen.

Jos Verpaalen.

Beste mensen,

Sinds juni ben ik vice-voorzitter van deze mooie vereniging. 
Laat ik mezelf kort voorstellen.

Even voorstellen...

Blauw 3
Er is een programma ‘Blauw 
bloed’ dat gaat over de vor-
stenhuizen in Europa, dus 
eigenlijk over de adel.
Zouden de verfklodderaars 
hebben willen aangeven, 
dat Kloetinge eigenlijk van 
adel is?

vv Kloetinge
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Aftrap Kloetingesport
DINSDAG 12 OKTOBER - Op een mooie zonnige middag vindt de aftrap plaats van de samenwer-
king tussen Arduin en vv Kloetinge. De cliënten van Arduin zijn ’s middags druk bezig geweest met 
de bladblazer, bezems en blik en veger. Het sponsorhome is extra gepoetst en gestofzuigd voor de 
genodigde gasten van zowel Arduin, vv Kloetinge en gemeente Goes. 
De opening hebben we klein gehouden, maar het was zeker geslaagd.

Even in het kort wat we alle-
maal op het sportpark doen.
Vaste werkzaamheden:
Iedere maandag maken we de 
kleedkamer van het eerste en 
de andere kleedkamer onder de 
tribune schoon. De radio staat 
dan aan en dan gaat het werken 
makkelijker en het leukste is: als 
je begint is het vies (de bezoe-
kers kleedkamer is veel viezer 
dan die van het eerste) en nadien 
is het helemaal schoon en ruikt 
het lekker fris. 
De andere vaste werkzaamheden 
zijn het schoonmaken van de 
tribune. Wat de mannen daarbij 
is opgevallen, is dat er geen prul-
lenbakken staan. Misschien zou-
den de bezoekers hun rommel 
beneden in de prullenbak willen 
gooien; dat scheelt veel werk.

De laatste weken zijn de mannen bezig geweest met :
•	Het	opruimen	van	snoeihout	en	bladeren	langs	het	4e	veld.	
•	Het	snoeien	van	de	overhangende	takken	langs	het	kunstgrasveld.
•	Kantjes	afsteken	langs	het	voetpad	naast	het	kunstgrasveld	en	een	

stuk langs het 3e veld
•	Reclameborden	schoonmaken
•	En	wat	nu	iedere	dag	terugkomt,	de	bladeren	wegblazen.	

Onze dagen op het sportpark zijn goed gevuld, we kijken er ook naar 
uit om de nieuwe kleedkamers schoon te gaan maken. Als het buiten 
regent kunnen we ons daar in ieder geval ook nuttig maken.



16  OP DE KORREL - november 2010 Engineering

Een samenvatting
Wekelijks voetballen ongeveer 
77.000 KNVB-leden in de zaal. 
Zij kiezen bewust voor voetbal 
onder een dak. De helft van deze 
zaalvoetballers voetbalt óók 
op het veld, echte liefhebbers 
dus. Zaalvoetbal is binnen de 
KNVB een belangrijke loot aan 
de ‘voetbalboom’. Er zijn veel 
overeenkomsten, maar ook grote 
verschillen met veldvoetbal. Dan 
gaat het niet alleen over het dak, 
maar ook over de spelregels en 
niet te vergeten de plofbal.
Zaalvoetbal vereist een andere 
benadering dan veldvoetbal., 
maar staat vaak nog te veel met 
één been op het gras. Hierdoor 
worden doelstellingen al jaren 
niet bereikt. Uit het beleidsplan 
‘Samen Scoren’, een leidraad 
voor het handelen, blijkt dat 
zaalvoetbal één van de zaken 
is waarop we kunnen scoren 
De KNVB ziet kansen voor de 
ontwikkeling van zaalvoetbal 
en waardeert steeds meer de 
zelfstandige positie van de voet-

baller in de zaal. We behoren tot 
dezelfde ‘familie’, maar beoefe-
nen de voetbalsport op verschil-
lende wijze.

Zaalvoetbal heeft recht op maxi-
male zelfstandigheid binnen de 
KNVB. Dat vraagt om antwoor-
den in plaats van het stellen van 
vragen. Het vereist ook nieuwe 
wegen, geen klassieke oplossin-
gen. Die blijken in het zaalvoet-
bal niet te werken. Het vraagt 
daarnaast bestuurlijke durf en 
de bereidwilligheid van iedereen 
om deze fascinerende tak van de 
voetbalsport tot volle wasdom te 
laten komen. Een meer zelfstan-
dige positie heeft veranderingen 
tot gevolg in de organisatie van 
het zaalvoetbal binnen de KNVB.

Na zorgvuldige afweging doet 
het bestuur amateurvoetbal 
negen voorstellen om de positie 
van zaalvoetbal te verbeteren. 
Er is daarbij gekozen voor een 
delegatie van verantwoordelijk-
heden voor drie jaar aan een 

bestuurscommissie zaalvoetbal. 
De nieuwe werkeenheid zaalvoet-
bal wordt aangestuurd door een 
manager zaalvoetbal. En in de 
nieuwe financiële beleidsperiode 
heeft het zaalvoetbal dezelfde 
financiële ruimte ter beschikking 
als opgenomen in de begroting 
2010/11. De algemene vergade-
ring amateurvoetbal neemt op 4 
december een definitief besluit 
over het voorstel.

Masterplan zaalvoetbal 2010 – 2014
Het Nederlandse zaalvoetbal staat al jaren voor een grote 
uitdaging. Onderzoeken, voorstellen en investeringen ter verbe-
tering bleven tot op heden zonder direct resultaat. De redenen, 
achtergronden en aanpassingen daarvan staan in de  ‘Contouren 
Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014 ‘ 

Nicht
De Ko de Wintertrofee, de 
sportiviteitsprijs van de 
scheidsrechtersvereniging 
Noord- en Zuid-Beveland ging 
dit jaar naar Waarde. Kloe-
tinge had het ook niet slecht 
gedaan; onze club eindigde 
redelijk hoog; bij de eerste 
tien. Tijdens de feestelijke 
bijeenkomst, waar assistent-
scheidsrechter Angelo 
Boonman vertelde over zijn 
hobby (werk) in het internati-
onale voetbal, werd uiteraard 
ook geprobeerd wat nieuwe 
scheidsrechters te vinden. 
De voorlichter had 
een geweldig 
idee:

“Als 
je een 
vrouwelijke 
nicht hebt.....” 

Zou een 
man-
nelijke 
nicht ook 
mogen?
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26-09-10
DTS Ede - Kloetinge (0-5)
Een heerlijke zonnige herfstdag 
met een uitstekende tempera-
tuur; dat was op het sportveld 
van Ede een goed begin van de 
wedstrijd. Ook het einde was 
uitstekend, 5-0 in het voordeel 
van Kloetinge. Het hele elftal 
domineerde op het fraaie nieuwe 
kunstgrasveld. Niemand haalde 
een onvoldoende want ook de 2e 
keeper Edgar Verhage hield zijn 
doel schoon. Hij moest dit wel 
bekopen met een flinke bles-
sure. Mark Schuit schoot deze 
middag samen met Daan Esser 
uit zijn slof. Ze scoorden beiden 
2 doelpunten en vooral Mark 
haalde mede daardoor een ruime 
voldoende. Ook Sofyan deed 
met één doelpunt nog een duit in 
het zakje. Bij de verdediging viel 
vooral Arjan van der Smissen op; 
hij werd uiteindelijk samen met 
doelman Edgar Verhage Man of 
the Match.

02-10-10
Kloetinge - RVVH (1-3)
Onze tegenstanders hadden 
meer voetbalvermogen. Dit 
neemt niet weg dat Kloetinge 

goed partij gaf. Ook nu behaalde 
Arjan van der Smissen weer het 
hoogste cijfer, ruim voldoende 
dus. Jammer genoeg konden 
Mervin Niemantsverdriet en Jaap 
Esser niet boven de middelmaat 
uitkomen. Ook Abdullah Aslan 
is nog geen speler die het elftal 
direct versterkt. Een kleine on-
voldoende was hun deel. De rest 
van het elftal kwam maar net 
met de hakken over de sloot. Een 
schitterende voorzet van Sofyan 
werd door Ingmar, die in het 
algemeen constant zijn partijtje 
bij Kloetinge meeblaast, tot een 
mooi doelpunt verheven. 

09-10-10
Kozakken Boys - Kloetinge (0-0)
Een teleurstellende thuisploeg 
droop na afloop naar hun kleed-
kamer af. Geen doelpunten 
dus. Vooral omdat Jacco van 
der Schee met Björn Quartel 
en Arjan van der Smissen in de 
verdediging een hoofdrol speel-
den. Alle drie dus een ruime 
voldoende. Gelukkig maar want 
Jaap Esser, die helaas toch een 
beetje aan het afzakken is, kwam 
onvoldoende uit de verf. Het-
zelfde geldt voor Etiènne Mallie. 

Maarten van Rosevelt is één van 
de constante, nuttige spelers in 
de achterhoede, als links-back. 
Als het enigszins kan komt hij 
graag mee naar voren met zijn 
vernietigend schot. De jongere 
spelers Mark en Sofyan spelen 
soms erg goed maar zo af en toe, 
zeker ook deze middag, kwamen 
ze er niet dwingend genoeg aan 
te pas. Een slippertje van Corné 
Schilperoort kostte een rode 
kaart (en 2 wedstrijden schor-
sing). Corné moet in feite beter 
weten en kunnen.

16-10-10
Kloetinge – ASWH
Een voorsprong uit handen geven 
terwijl er niet meer zo lang te 
spelen is, is een kwalijke zaak 
tegen deze gerenommeerde 
tegenstander. Niet dat onze 
spelers onvoldoende scoorden 
maar hoog waren de cijfers niet. 
Het wordt eentonig maar al-
leen Jacco en Arjan haalden een 
ruime voldoende. Daan Esser 
deed zijn best maar eindigde net 
onder de twee genoemden.

of the matchMAN
Foto’s: Arjan Bot

EDGAR

ARJAN

JACO
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Een periode van behelpen
Voor die vroege vogels was het 
vanaf het begin van dit seizoen 
behelpen. Immers de oude 
kleedlokalen, waarin zich ook 
een commissiekamer bevond, 
zijn afgebroken en het gebruik 
van het nieuwe doelmatige 
gebouw laat nog even op zich 
wachten. Vandaar dat enkele 
noodvoorzieningen getroffen 
zijn en dat betekent dat je je wel 
eens in bochten moet wringen 
om alles goed te laten verlopen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de medewerkers dachten: er 
moet een mannetje bij om alles 
in goede banen te leiden. Dat 
geldt ook voor de toekomst want 
als de nieuwe kleedlokalen in 
gebruik worden genomen en de 
prachtige ruimte voor het jeugd-
bestuur, tevens zijnde de nieuwe 
commissiekamer, zal het zeer 
zeker noodzakelijk zijn om juist 
op de zaterdagmorgen goede re-

gelingen te treffen waarvoor ook 
mankracht beschikbaar moet 
zijn. Ik heb begrepen dat deze 
ruimte niet voor Jan en Alleman 
beschikbaar komt om maar eens 
een kopje koffie te gaan drinken. 
Natuurlijk moet voor degenen 
die er moeten zijn een vriende-
lijke maar ook wat professionele 
ontvangst gewaarborgd zijn. 
Wellicht zal ook nog toezicht op 
het gebruik van de kleedlokalen 
wenselijk zijn.

Welke serieuze vrijwilliger 
is aan deze groep toege-
voegd? 
Er is een vrijwilliger gevonden 
die reeds zijn sporen bij de jeugd 
verdiend heeft. Jullie zien op de 
foto bij dit artikel Ton Hopmans. 
Zijn zoon Boy, 18 jaar, die sinds 
september j.l. een opleiding aan 
de Hoge School Zeeland volgt op 
het gebied van de communicatie, 
is met voetballen gestopt. Vanaf 
de F-tjes tot en met de A’s heeft 

Vrijwilliger van de maand

Het is wellicht bij veel leden niet bekend welke prestaties de vrij-
willigers allemaal leveren. Je staat daar waarschijnlijk als actief 
lid niet bij stil en dat is ook niet direct noodzakelijk. Echter dit 
keer willen we op één aspect even de aandacht vestigen omdat 
de vrijwilliger van de maand hiermee ook iets te maken heeft. Op 
de zaterdagen komen de verschillende elftallen en de jeugdteams 
in de wei. De senioren spelen overwegend in de middaguren maar de verschillende 
jeugdteams spelen soms al vroeg; om 9 uur zijn de eerste wedstrijden. Dit betekent 
dat er vrijwilligers zijn die tussen half acht en acht uur al op het sportveld aan-
wezig moeten zijn om alles in gereedheid te brengen. In de wintermaanden is het 
dan soms nog niet helemaal licht. Terwijl een ander nog ligt te snurken zijn enkele 
vrijwilligers, zonder op dit moment, de namen te noemen al druk bezig. Denk daar 
maar eens even over na. Deze personen verdienen dan ook een compliment. Tegen 
hen mopperen is dan ook uit 
den boze.

TON
 HOPMANS
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hij altijd trouw de trainingen 
bezocht en in de diverse jeugd-
teams gespeeld. Na het behalen 
van het Havo-diploma en het 
oppakken van de nieuwe studie 
leek het beter om even pas op de 
plaats te maken op sportgebied. 
Wie weet of hij er na verloop van 
tijd anders over denkt. Het is 
overigens ieders goed recht om 
naar bevind van zaken te hande-
len. Zijn vader Ton, in de loop van 
de jaren leider en trainer van de 
diverse jeugdteams vond het nu 
ook minder leuk om als zodanig 
verder te gaan. En zoals dat gaat, 
Wim Steenbergen, al jaren een 
goede vriend van Ton vanwege 
de familierelatie, zag kans om 
Ton als vrijwilliger voor onze club 
te behouden. Om dan toch een 
paar namen van die vroege vo-
gels te noemen, Willem de Vrieze 
en André Lockefeir, zagen dat ze 
nu en in de toekomst toch wel 
een beetje hulp zouden kunnen 
gebruiken. Bij het noemen van 
deze namen mogen we natuurlijk 
onze wedstrijdsecretaris Antoine 
van Goethem niet vergeten. Bij 
eventuele afgelasting door onze 
consul Jan van de Plasse is er 
voor Antoine juist veel werk 
aan de winkel. Met dit alles zijn 
al enkele namen genoemd van 
mensen die op de zaterdagmor-
gen tijdens het voetbalseizoen 
niet kunnen uitslapen en nu is 
Ton wellicht ook zo’n slachtoffer. 
Overigens passen ook Piet van 
Dalen en Leo Korstanje wellicht 
in dit rijtje.

De schijnwerper op Ton en 
zijn gezin
Het nader voorstellen van Ton is 
wellicht gewenst. Hij is een echte 
Goesenaar. Zijn naam verraadt 
dit want de familie Hopmans is 
bekend in deze plaats. Hij is ge-
trouwd met Joke van Liere uit Co-
lijnsplaat. En behalve zoon Boy, 
die reeds genoemd is, hebben ze 
ook nog een 22-jarige dochter 
Amy, die reeds het huis uit is. Zij 

heeft een HBO-opleiding gevolgd 
voor SPH (Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening) aan de Hoge 
School te Amsterdam en daar 
o.a. een stage gedaan in het 
bekende Academische Zieken-
huis (AMC) bij 6-12 jarigen. Zij is 
bovendien reislustig en wil wat 
van de wereld zien. Moeder Joke 
werkt nog parttime in een wat 
kleinere kledingzaak. In vroegere 
jaren heeft zij heel lang gewerkt 
in het Lunch-Café, gevestigd 
onder het Goese Stadhuis op 
de Grote Markt. Daar hebben 
Joke en Ton elkaar leren kennen. 
Ton zijn oudste zus, (bekend als 
Roos Spelier-Hopmans, die zich 
ingezet heeft voor de Goese 
Middenstand), was de exploitant 
van genoemd lunch-café. Daar 
kwam Ton wel eens op bezoek en 
ontmoette daar dan Joke. Op een 
gegeven moment sloeg de vonk 
over en zo is het dus gekomen. 
Ton zelf is al 34 jaar werkzaam 
bij de Total-Raffinaderij in het 
Sloegebied. Op de afdeling 
Inkoop houdt hij zich bezig met 
de administratie van alle aan-
nemers. Total besteedt verschil-
lende werkzaamheden zoals het 
onderhoud uit aan zogenaamde 
aannemers. Ook buitenlanders, 
zoals Polen en Duitsers zijn daar 
dan tijdelijk werkzaam.

Nog een even een praatje 
over de vv Kloetinge
Omdat Ton zijn zoon voetbalde 
bij de vv Kloetinge werd hij daar 
ook automatisch bij betrokken. 
Ton is zodoende, zeg maar van 
de E-tjes tot de A’s, zo ongeveer 
10 jaar als leider, trainer en 
coach bij de jeugd betrokken 
geweest. Hij heeft dit onder 
andere samen gedaan met Wim 
Sturm en Koos Kempe. Dit was 
een mooie periode. Op de vraag 
of hij ook minder goede momen-
ten heeft meegemaakt moest hij 
helaas bevestigend antwoorden. 
Een rode kaart voor één van de 
B-junioren bij Zeelandia in Mid-

delburg gaf aanleiding tot een 
vechtpartij waaraan Ton liever 
niet meer teveel denkt. Vecht-
partijen, om welke redenen dan 
ook, horen niet thuis op een 
sportveld. Laten we liever praten 
over leuke tijden. Joke heeft im-
mers goede herinneringen aan 
de tijd die ook zij besteedde aan 
het jeugdvoetbal bij de VVK. Een 
aantal ouders ging vriendschap-
pelijk met elkaar om. Er werd zo 
nu en dan getrakteerd. Op de 
vraag hoe men over de VVK in 
de toekomst denkt werd positief 
gereageerd. Het is een goede 
zaak dat de jeugd meer en meer 
bij het 1e elftal wordt betrokken. 
Er wordt mede door het destijds 
aanstellen van John Ebert een 
brug geslagen van de jeugd naar 
de senioren.

Andere liefhebberijen?
Hoewel Ton niet direct een 
bepaalde hobby heeft is hij wel 
geïnteresseerd in vrijwel alle 
sporten. In een grijs verleden 
heeft hij zelf nog gevoetbald bij 
Robur. Ja, dat was toen nog een 
specifieke club voor Rooms-
Katholieken maar die tijd ligt al 
ver achter ons. Ook de tennis-
sport en squash zijn bij Ton niet 
vreemd. Ondertussen was ook 
Joke aangeschoven met een lek-
ker kopje koffie en automatisch 
werd zij in het gesprek betrok-
ken. Met nog een vraag naar 
de kinderen kwam het gesprek 
op Zuid-Afrika. Ver van hier dus 
maar daar heeft dochter Amy na 
haar studie een poosje gewerkt 
bij de jeugd in de Aidsopvang. 
Door haar bemiddeling zijn 
er zelfs oude shirts van Kloe-
tinge bij die jeugd in Zuid-Afrika 
terecht gekomen. Hartstikke 
leuk was dat en dit is natuurlijk 
vereeuwigd met de fotocamera. 
Een bijdrage dus aan ontwikke-
lingshulp. 
Het mooie Zuid-Afrika was ook 
aanleiding voor het hele gezin 
om daar met vakantie naar toe te 



20  OP DE KORREL - november 2010 Engineering

gaan, gepromoot door dochter-
lief natuurlijk. Omdat genoemd 
land ook onze (mijn vrouw en 
ik) interesse heeft, wegens een 
rondreis aldaar van 3 weken en-
kele jaren geleden, ontspon zich 
daarover een hele discussie. We 
waren het samen over veel zaken 
eens. Het is een schitterend land 
maar er zijn nog grote tegenstel-

lingen tussen arm en rijk. Ton 
heeft daar met zijn gezin veel 
gezien, o.a. de voorbereiding op 
het WK voetbal. Ze waren bezig 
om de stadions te bouwen, zeer 
indrukwekkend, zeker als je van 
voetbal houdt. Er kon nog langer 
gepraat worden over het mooie 
Zuid-Afrika maar het werd ook 
tijd om het gesprek af te breken 

want die avond wilden beide 
partijen de wedstrijd van Ajax 
tegen Auxerre wel op de televisie 
bekijken.

Leen Kraak

Tussentijdse trekking grote loterij
Zaterdag 30 oktober vond de eerste trekking van de Grote Loterij plaats. Door de notaris is onder toeziend 
oog van twee bestuursleden van SVVK het lot met het nummer 0008 getrokken. De gelukkige winnaar van 
de fl atscreen was Ko Kooman.
De wijze waarop de trekking gehouden werd was tamelijk sober.
Er is toegezegd dat de volgende keer hier meer aandacht aan wordt 
geschonken. (Red)

De tweede trekking is op zaterdag 20 november.
Defi nitieve tijd zal tijdig via de site bekend worden
gemaakt. 

DOE MEE EN MAAK DAN
OOK KANS OP ZO’N

w w w . a u t o s c h a d e t e a m . n l

flatscreen TV
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NIEUW
Matthijs Almekinders
Wim Bosman
Roel Clement
Mark Deprez
Tom Dietvorst
Omar El Nahhas
Nick Filius
Levy Geijs
Maico Goedegebuure
Lars Goedheer
Cor Gogh
Rogier Gogh
Asram Haghayegh
Justin Houtepen
Luuk Huige
Sheriff Jawo
Seth de Jong
Ab Kok
Gerrit Lowiesse
Michel Maaskant
Ahmed Maniari
Emiel Matthijsse
Ad van Meel
Robbert Merle
Daan Muller
Max Muller
Stan Muller
Sebastiaan Nabbe
Kevin Nelis
Duoc Nguyen
Phuoc Nguyen
Antonio Novak
Aron van Oosten
Joram van de Panne
Arjan Pijnen
Ingmar Quist
Gio de Rijke
Finn Rooze
Jordy Schipper
Tim Scholten
Pascal Schouten
Roy Schouten
Sven Schouten
Jesper Simonse
Menno Smit
Thomas Snoek
Peter Sorgen

Menno Tilburg
Maikel Toonder
Roniel Uranie
Kaj Verburg
Edgar Verhage
Esther Verhulst
Carlo de Visser
Lieve van Vliet
Mike de Voogd
Jan de Vries
Delano Westerink
Hessel Wetering
Ashwin de Zeeuw
Cees Bastiaanse
Joost Bosman
Tom Cornelisse
Jeffrey van der Endt
Ron Houtepen
Jorinde Houterman
Daniël de Jongh
Tom Karman
Renzo Mol
Arlind Nushi
Davy Rijk
Johnny Rijke
Faas Rokven
Tim Schoe
Jos Verpaalen
Rene Vos
Julian Wagenaar

OPGEZEGD
Omar Alkhamisy
Janouk Amperse
Jonathan Amran
Mika Beumer
Paul Beumer
Bas Biesterbosch
Jay Bhagwandin
Jordy Blom
Ardjan Bolink
Jaimie Bom
Tessa Boonman
Tijmen Bouter
Jeffrey Brand
Nick Brusket
Louwie Buit
Liselotte Chabot

Wouter de Craene
Mike Dienst
Youssef Dinar
Jorrit Duininck
Bram Eerden
Nick Eversdijk
Matties Eversdijk
Jiru Filemon
Mark Geuze
Pim Griep
Linsey Griep
Jens Hannewijk
Christina Harinck
Jan Heijmans
Jurrian Heijmans
Daan Hendriks
Lisa Hendriks
Nathan Herrebout
Femke Heusden
Wout Hol
Sam Hoondert
Leroy Hoondert
Boy Hopmans
Wesley Huis in ’t Veld
Rini Huissen
Aniek Huissen
Roel Huissen
Pim de Jonge
Daniël de Jongh
Matthijs de Jongh
Debby Joosen
Jesse Kaptein
Valantijn van Keulen
Thomas Kloet
Kristel Kodde
Niels Kole
Marty Kooman
Martijn Kruidenier
Jesse Kuipers
Antoine Kunst
Luuk Lamain
Tom Laureijs
Nam Le
Desi Lijke
Jolan Loo
Flamur Maloku
Isabel Meijaard
Thomas Meijboom

Merien Moelker
Jeroen Mooijman
Sander Oorschot
Eloy Raas
Kevin Remijn
Teun Rentmeester
Miranda Rijk
Gwendy Rijkschroeff
Faas Rokven
Rob Schalkoort
Dimitry Schillemans
Sjors Scholten
Koen Schouwenaar
Freek Scheuler
Peter Schuitert
Patrick Siereveld
Davine Slabbekoorn
Marco Spaans
Kai Thien
Lorenzo van Trijp
Rens Verdonk
Dion Verspoor
Jelle de Visser
Quirien de Visser
Jaimy van der Waal
Jimmy Warmenhoven
Ramon Warmenhoven
Mark Water
Ronald Westdor
Peter de Wilde
Anne Willeboordse
Rik Wullems
Yoran Zegers
Stephanie van Zeijl

Ledenmutaties
vanaf juni 2010
Door een misverstand pas nu geplaatst.
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De Pupillen van de week

Zaterdag
16 oktober 2010
Kloetinge - ASWH (1-1)

Gio Picasouw
Speelt in F6 en is 7 jaar .
Leider/trainers:
Alfons Bals en Jan-Willem de Kok

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat ik dat leuk vind.
Wat vind je leuk aan de training?
Partijtje spelen.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Ben nog nooit ge-
weest, maar misschien nu wel vaker.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Zwemmen en vissen.
Op welke school zit je? Pr. Beatrixschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Real Madrid en Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Ronaldo en Suarez.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge?
Dat weet ik nog niet.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefste? Friet.
Waaraan heb je een hekel?
Als mensen ruzie maken.
Op welke positie speel je het liefst? Spits.
Wat kan je het beste bij voetballen?
Verdedigen en spelers uitkappen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge hebt meege-
maakt? Pupillenkamp.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 5-2.

Zaterdag
23 oktober 2010
Districtsbeker Kloetinge - SSV’65 (7-1)

Stan Mulder
Speelt in F8 en is 7 jaar.
Leider/trainers:
John de Rijke, Bob Schouten en Ron Houtepen.

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat het een leuke club is.
Wat vind je leuk aan de training? Alles.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Gymen en zwemmen.
Op welke school zit je? Pr. Kohnstammschool.
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Luis Suarez.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge?
Weet ik niet.
Wat lust je niet graag? Spruiten.
Wat eet je het liefst? Pizza.
Waaraan heb je een hekel? Ruzie.
Op welke positie speel je het liefst? Aanvaller.
Wat kan je het beste bij voetballen? Aanvallen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge
hebt meegemaakt? De 13 doelpunten die ik tot nu 
toe heb gemaakt in deze competitie.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 4-1.
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Staand vlnr: Jan-Willem de Kok (trainer), Thijn van Horssen, Noa Besuyen,
Sebastiaan de Bruijne, Jonathan Bals, Ufuk Kahveci, Stan de Kok, Alfons Bals (trainer).
Zittend vlnr: Niek van Pagee, Gio Picasouw, Dook van den Berg, Onno van Sluijs.

Het team van F6 speelt al vanaf de Ministars ijzersterk in deze formatie.
De kleding van F6 wordt gesponsord door de vaders van Jonathan en Dook. 
De enthousiaste trainingen en eerste competitie-ervaringen van vorig seizoen werpen dit seizoen hun 
vruchten af, het spelen van de wedstrijden gaat erg voortvarend. Momenteel zijn we hard op weg naar het 
kampioenschap! Tot nu toe werden alle wedstrijden gewonnen, op één na.
In Wemeldinge moest het eerste verlies geïncasseerd worden. Gelukkig werd de week daarna onmiddellijk 
revanche genomen door Wemeldinge thuis met 4-1 te verslaan!

KLOETINGE F6

Niek van Pagee
Fanatieke aanvaller en onderdeel 
van ijzersterke middenveldfor-
matie.
Stan de Kok
Superspits, gaat voor mooie 
acties en veel goals.
Ufuk Kavehci
De motor van F6, over het hele 
veld inzetbaar, hard in de actie 
en snoeihard schot.
Thijn van Horssen
Onmisbare keeper, al veel goede 
reddingen gemaakt en een goede 
uittrap.

Jonathan Bals
Superverdediger, maar ook
te vinden in de aanval. Harde 
werker. Goed schot.
Gio Picasouw
Sjouwt over het hele veld, is 
razendsnel, vaak prachtige pas-
seerbewegingen.
Onno van Sluijs
Super middenvelder en altijd 
klaar voor de rebound.
Sebastiaan de Bruijne
Draait goed mee op het midden-
veld, sluit de linies.

Noa van Besuyen
Enige meisje maar staat haar 
mannetje. Overal inzetbaar, 
goede middenvelder.
Dook van den Berg
Superspits, scoort veel.
Aanjager op het middenveld. 
Harde werker, loopt veel.
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Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten hebben laten weten dit jaar naar vv 
Kloetinge te komen.
Ze hebben besloten om een Zwarte Pieten voetbal clinic voor jullie te 
organiseren. Sinterklaas is natuurlijk ook aanwezig en heeft beloofd 
dat hij een zak met pakjes mee zal nemen.

Wanneer:
vrijdag 3 december
(za. 4-12 geen KNVB-programma).

Waar:
Kunstgrasveld en de kantine.

Hoe laat:
Mini’s, F7, F8 en F9 om 16:30 tot 18:15 uur.
F1 t/m F6 van 18:45 tot 20:30 uur.

Kledingadvies:
voetbalkleding met voetbalschoenen en 
zaalvoetbalschoenen (bij slecht weer maken 
we gebruik van de gymzaal).

Dit jaar zullen er geen lootjes worden verkocht, daarom vragen we een kleine bijdrage van € 1.50 om uit 
de kosten te komen. Te betalen bij jullie trainers.

We gaan er vanuit dat iedereen aanwezig is.
Als je niet komt, laat dat dan even weten bij je trainer (afmeldingen voor 27 november) 

Groetjes: Jimmy Verlinde,
 Eric Stevense, 
 Rianne Zandee

Kom je naar de Pieten clinic?
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Enkele weken geleden kwam Sjaco Boer van Bak-
kerij Boer met een bestelbusje naar het Wesselo-
park. In dat busje nu eens geen brood of gebak, 
maar ballen. Het waren de 100 Vikorn trainings-
ballen, die de jongens van F5 voor de vereniging 
hebben gewonnen. Het team ging op de foto met 

de bakker. Behalve de ballen had bakker Boer ook 
een grote doos bolussen bij zich voor de spelers, 
begeleiders en vaste supporters.
Ook het bestuur bleef niet achter; het winnende 
team werd vorstelijk beloond . . . .met een zakje 
chips

Ballen
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06 54 79 08 71
Assistent trainer
Joost Folmer 06 53 81 90 14
Erwin v.d. Woerdt
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75  
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenberg

SENIOREN
2e T Willy Lund 06 21 66 00 71
3e T Humprey Scholten 23 07 14
 L Nico van Buuren 22 92 17
3e L Nico van Buuren 22 92 17
4e T Lauran de Hond 21 41 34
 L Laurens Oele 06 51 07 27 77
5e L Johan van Tilburg 21 30 18

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, A2, MB1 Wim Verlinde 21 18 65
B1, B2, C1, C2 Willem de Vrieze 21 46 39
B3, B4, B5, C3, C4
 Wim Steenbergen 22 18 35
D  Rinie Versluis 21 57 48
E Wim Hazelaar 21 13 76
F Jean-Piërre de Keijzer 25 20 74
Mini’s/nw.leden Gerard Murre 21 19 33

JUNIOREN
A1 T  Wilco Lievense 06 52 06 50 57
 L Mari Stevense 56 24 01
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V Rene de Vos
A2 T Huib Quinten 22 83 55
B1 T Paulus Sohilait 21 53 77
 T Dirk Bakx 
 L Jordy Heikens 06-15 85 50 52
 L Benny Dekkinga 40 32 03
 L Mirjam  Dekkinga 40 32 03
B2 T Mark Harinck 23 26 18
 T William Hoondert 64 98 00
B3 T John Hofs 21 29 36
B4 TL Toon Vermeulen 23 33 87
C1 T Pepijn Adriaanse 21 12 19
 T Fabio (stagiair) 06 45 45 10 48
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03

C2 T Bas Schuitert 23 33 14
 T Humphrey Scholten 23 07 14
C3/4 T Wim steenbergen 22 18 35
 T Kai Walraven 06 57 95 25 81 
 L Harm Simonse 23 34 34

PUPILLEN
D1 T Jimmy Verlinde 21 18 65
 L Ad Joosse 21 49 32
 L Loek Schipper 23 09 20
D2 T Remco Krijger 62 11 01
 T Gerard Murre 21 19 33
 L Ronnie Traas 61 40 56
D3 T Theo van Sabben 23 38 98
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Peter van Sorgen 25 02 40
D4 T Jacco Louwerse 21 74 74
D5 T Jacco de Zeeuw 25 01 73
 T Kees  Zwamborn 22 05 60
D6 T onbekend
 L onbekend
E1 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 L Erik Westerbeke 06 55 77 12 29
E2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Jan Zandee 21 19 99
 T Gertjan Groen 22 95 90
E3 T Jaap den Engelsman 21 27 57
 T Piet-Jan Kole 23 39 73
  T Marco Borghart 23 34 47
E4 T Jan-Kees de Bruine 25 12 93
 L Wijnand Snoek 21 86 93
 L Rick v.d. Vliet
E5 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter de Jongh 27 06 63
 T Peter Vogel 21 14 01
E6 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
E7 T Remo Mulder 23 29 47
 T Rolf Bosboom 27 15 70
 T Rien Menheere
E8 T Berty v.d. Heijde 38 11 40
F1 T Jan-Willem de Kok 23 37 38
 T Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
F2 T Barry Traas 21 56 40
 T Eric Hoondert 25 10 92
F3 T Paul Platier 25 27 00
 T Mischa Flore 22 22 71
F4 T Lars  v.d. Vrede 25 11 04
 T Wilfred v.d. Vrede 25 11 04
 T Jeroen de Smit 25 08 83
F5 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Rien de Bruine 21 72 35
F6 T Alfons Bals 22 76 54
 T Marcel Pagee 25 99 59
F7 T Philip van Gurp 31 65 00
 T Jeroen Boer 21 15 60
 T Niels Meijer
F8 T Johnny de Rijke 23 21 21
 T Bob Schouten 31 26 46
 T Ron Houtepen 22 21 37
F9 T Jan Kees de Bruine 25 12 93
 T Jacco Honingh 25 07 56
 T Marcel Pagee 25 99 59

KEEPERSTRAINER
Jaap Pijnenburg 23 22 24
MINISTARS
Mini1 T  Michael Romijn 25 75 29
 T Berry Simonse 23 36 33
 T Rob Nonnekes 22 07 62

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE NAMEN
Consul
Jan van der Plasse 21 23 91
Beheerder clubhuis
Meindert Storm 21 26 13
Beheerder sponsorhome
Denise Dekker 21 45 76
Ledenadministratie
Wim de Vos 22 02 63
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 21 44 03
Archief
Joop Quinten 22 31 39

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The Green White Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

BUSINESSCLUB
Stichting Vrienden Van Kloetinge
Voorzitter
Jan Kees de Bruine 27 19 19

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

Infolijst   TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN


