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Organisatie
Bestuur	 	 	 	 (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77
Vice-voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris 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. R. Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

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

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

Coördinatoren
A1, B1, C1 Paulus Sohilait Zomerweg 4 4481 CB Kloetinge 21 53 77
 sohilait@zeelandnet.nl
A2, A3, B2, B3, C-jun. Wim Steenbergen M. Nijhofflaan 96 4481 DL Kloetinge 22 18 35
 wimsteenbergen@vvkloetinge.nl
D-pupillen Jean-Piere de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Wim Folmer Klaverpad 6 4462 MD Goes 23 24 08
 info@verzekershop.nl
F- en Minipupillen Philip van Gurp Polderweg 6 4444 AA ‘s-H.Abtsk. 31 65 00
 gfc@rdh.nl

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

Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl

Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 11
Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
bckloetinge.nl

Op de Korrel
is het officiele clubblad van de
Voetbalvereniging Kloetinge
Seizoen 2011-2012
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Redactie
Adri de Bruine
Hannie Kloet
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Ronald Krijger
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Henk Schalkoort
Henk Steenbakker
Wim Sturm

Redactie-adres
Weegbree 26
4421 MK  Kapelle
Tel. 257401
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Verschijning
Tijdens het voetbalseizoen.
De redactie houdt zich het recht voor 
om ingezonden artikelen in te korten of 
te weigeren. Plaatsing van ingezonden 
artikelen houdt niet in, dat de redactie 
verantwoordelijk gesteld kan worden 
voor de inhoud.
Overname uit dit blad is niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestemming van de 
redactie.

Inlevering kopij
Via email of de kopijbox in de kantine.
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geschikt om door te mailen. Deze graag 
op schijf aanleveren.
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Van de redactie
In het vorige nummer konden we een nieuwe rubriek ‘Voetbalvrou-
wen’ aankondigen. En ook in dit nummer vindt u de eerste aflevering 
van een nieuwe rubriek ‘Vaders en Zonen’. De schrijver van deze 
rubriek, Gerben Polderdijk, heeft een aantal stukjes geschreven voor 
de presentatiegids van dit jaar. Hij vond het wel leuk werk en is nu 
toegetreden tot de redactie van ‘De Korrel’. Wij zijn daar als redactie 
erg blij mee. Steeds meer clubbladen verdwijnen terwijl onze ‘Korrel’ 
nog steeds verschijnt en gelezen wordt!

Team
Deze zomer hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van Piet 
Ossewaarde, die vele jaren lang 
ons clubblad heeft gestencild. 
We missen hem, maar moeten 
verder. Daarom zijn we blij, dat 
Jan van de Plasse en Hans van 
de Linde bereid gevonden zijn te 
helpen bij het afdraaien van het 
clubblad. Zij hielpen al enkele 
jaren bij het verzamelen en in 
elkaar zetten van het blad, maar 
nu kunnen zij ook de machine 
bedienen.
Een jaar of vijf geleden heb-
ben we een verzamelmachine 
gekregen. In het begin ging het 
prima; vier mensen verzamelen 
met de hand samen veel min-
der snel dan de machine. Maar 
het ging niet goed meer. Er 
werden pagina’s dubbel gepakt 
en andere pagina’s gingen niet 
mee. Op een gegeven moment 
mankeerde er iets aan een derde 
van de bladen. Verschillende 
mensen hebben geprobeerd het 
ding weer goed te krijgen, maar 
dat is niet gelukt. Vandaar dat 
we weer zijn overgeschakeld op 
handwerk. Nadat het blad (850 
exemplaren) gestencild is, gaan 
Rinus Blomaard, Jan, Hans en on-
dergetekende aan de slag. Vaak 
komt Henk Schalkoort helpen; 
die is net zo snel als wij vieren 
samen. Piet van Dalen is onze 

vaste vouwer en hij doet dat 
uitstekend. Als de omslag niet 
goed gevouwen is, krijg je nooit 
een mooi clubblad. Henk Steen-
bakker brengt de bladen voor 
de verschillende wijken bij de 
bezorgers en zij zijn de laatste 
schakel in het hele proces, dat 
begon bij de redactie en via de 
lay-out van Henk Schalkoort, de 
printploeg en de verzamelploeg, 
Henk Steenbakker en de bezor-
gers het blad bij u in huis brengt.

Zorgen
Wel maken wij ons als redactie 
zorgen over het clubblad. Niet, 
dat het niet goed zou zijn. We 
denken, dat het één van de beste 
clubbladen van Zeeland is. Maar 
er stoppen elk jaar een paar 
adverteerders en er komen zowat 
geen nieuwe bij! De opbrengst 
van de advertenties moet eigen-
lijk de kosten van het clubblad 
dekken, maar dat wordt steeds 
moeilijker. We zouden de foto’s 
en tekeningen weg kunnen laten, 
maar daar wordt ons blad zeker 
niet beter leesbaar door. Daarom 
hopen we, dat er acties worden 
ondernomen om niet alleen spon-
soren, maar ook adverteerders te 
werven. Het zou erg jammer zijn 
als ons blad door gebrek aan ad-
vertenties zou moeten stoppen.

In dit nummer vindt u ook een 

Colofon + organisatie  ............................. 1

Van de redactie  ........................................ 2

MTB-Wandeltocht  ...................................  3

Uit de bestuurskamer  ............................  3

Uitnodiging Alg. Ledenvergadering  ...  4

Van de voorzitter  ....................................  5

Sponsor vdm Piet van Oost  ..................  6

Ledenmutaties .........................................  8

Kerstveiling  .............................................  9

Vaders en zonen  ....................................  10

Bedankt  ................................................... 11

Opmerkelijke KNVB besluiten ............  12

Pupil vdw Hessel v.d. Wetering  .........  13

Verjaardagen F- en Minipupillen  .......  13

De colomn van Kees, september  ........  14

Evenementenkalender  .........................  17

Voetbalvrouwen  ....................................  18

Snertloop  ............................................... 20

Vrijwilliger vdm Eric en Nellie  ............ 22

Pupil vdw Lucas de Bruine  .................. 24

De voetbaldagen  .................................... 25

Promotie-/degradatieregeling  ...........  27

Aanvang competitie 2012/2013  ........  27

De Sint komt naar vv Kloetinge  .........  28

Onder dak  ...............................................  29

Infopagina ..............................................  31 

Planning volgende uitgave:
december a.s. 

I N H O U D



OP DE KORREL - november 2011  3 

verslag van de voetbaldagen. En 
een stuk over het Jeugdkerstzaal-
voetbaltoernooi. Dat is nog wel 
een eind weg, maar je kunt de 
informatie maar in huis hebben. 
Je kunt het ook bewaren en vlak 
voor het toernooi nog een keer 
doorlezen. We weten nl. niet of 
iedereen het nummer van decem-
ber wel op tijd in huis heeft.

Verder vindt u de gewone rubrie-
ken. Helaas waren de verjaar-

dagen van onze jongste pupil-
len in het vorige nummer niet 
geplaatst. We noemen de namen 
van de jarigen in oktober en de 
eerste helft van november nu wel 

en feliciteren hen alsnog.
Ten slotte!
Er is vaak veel kritiek op scheids-
rechters en soms niet helemaal 
onterecht. Bij de wedstrijd tegen 
ASWH bleek, dat er gelukkig heel 
goede scheidsrechters zijn Die 
wedstrijd werd geleid door de 
heer Luinge. Het was een genoe-
gen hem bezig te zien!
Ook dat mag gezegd worden!

Adri de Bruine

De MTB-Wandeltocht Kloetinge
Op zaterdag 14 januari 2012 organiseert de vv Kloetinge haar MTB- en Wandeltocht.
Deze keer betreft het vernieuwde routes over verharde en onverharde paden door het natuurschoon van 
Zuid-Beveland.
Zowel voor de fietsers als de wandelaars worden tochten van verschillende afstanden uitgezet.
Na afloop: gratis erwtensoep, grote verloting en een gezellig samenzijn.

Hij komt er weer aan

Uit de bestuurskamer

- De 45+’ers gaan regelmatig een potje voetballen.
- We gaan actiever scheidsrechters werven voor onze ver-

eniging.
- De clustervergadering KNVB vindt plaats op 17 oktober.
- De Grote Clubactie loopt ook dit jaar weer.
- Er wordt gekeken of er aan het begin van het seizoen in 

Kloetinge een toernooi tussen hoofdklassers mogelijk is.
 - Er komt een meisjesteam, start in januari.
- De commissies beginnen vorm te krijgen.



4		OP DE KORREL	- n ovember 2011

 

voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN DE VV KLOETINGE

te houden op
maandag 21 november 2011
om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.
2. Notulen tussentijdse ledenvergadering d.d. 6 juni 2011.*
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Bestuursverkiezing.
 Aftredend zijn: Ben Bouwmeister, penningmeester (niet herkiesbaar),
 Hannie Kloet, secretaris (niet herkiesbaar), Piet de Haze, PR en S
 (niet herkiesbaar, bestuursfunctie vervalt), Antoine van Goethem,
 wedstrijdzaken (herkiesbaar).
 (Tegen)kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door
 tenminste 3 leden worden aangemeld bij de secretaris.
5. Financieel verslag seizoen 2010-2011.**
6. Verslag kascommissie.
7. Jaarverslagen.*
8. Pauze.
9. Beleidsplan.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Het is gebleken dat ouders veelal niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hun 
kind te vertegenwoordigen op de alg. ledenvergadering. 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 een stem uitbrengen. 

* Deze kunnen 2 weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris, tel. 257401 of per e-mail: s 
ecretariaat@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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Van de voorzitter
Zowel Kloetinge 1 als Kloetinge 2 
zijn door in de beker.
Vanuit sportief oogpunt gezien 
zijn dit positieve geluiden.
Kloetinge 1 won van Arnemuiden, 
terwijl Kloetinge 2 won van onze 
stadgenoot SSV’65.

Dat Kloetinge 1 won van Arne-
muiden was wel enigszins van 
tevoren ingecalculeerd, maar 
dat het 2e won van onze stadge-
noot was toch wel een erg leuke 
meevaller.
Spelers en staf van het 2e: pro-
ficiat! 
Ook in de competitie doen jullie 
het vrij aardig tot goed.

Wat Kloetinge 1 betreft kan het 
nog wel wat beter. Als je bij Zwa-
luwen verliest met 8-2 komt dat 
voor het aanwezige bestuur nou 
niet bepaald leuk over. We gaan 
er vanuit dat het een éénmalig 
uitglijder is geweest. We kijken 

weer naar de toekomst.
Bestuurlijk zijn we ook volop in 
beweging. Hannie en Ben hebben 
te kennen gegeven hun bestuurs-
functie niet te continueren, 
terwijl ook Piet aftredend is.
Voor de vacatures van penning-
meester en secretaris heb ik één 
dezer dagen een gesprek met 
mogelijke opvolgers.
Door het gaan werken met com-
missies vervalt de portefeuille 
van Piet.

Ten aanzien van communicatie 
kan geconstateerd worden dat 
dit beter gaat maar dat we er nog 
niet zijn. Het kan (en moet) nog 
steeds beter.
De commissies gaan zich steeds 
meer ontwikkelen. Inmiddels is 
het eerste afstemmingsoverleg 
vastgesteld. De voorzitters van 
de commissies krijgen daarvoor 
een uitnodiging. 
Het vrijwilligersbeleid moet 

nog verder ontwikkeld worden. 
Wat mij opvalt is dat er onder-
ling ontzettend veel gesproken 
wordt over andere vrijwilligers 
en dat we zouden moeten praten 
met die vrijwilligers. Als je als 
vrijwilliger het met iets niet eens 
bent dan bespreek je dit met je 
collega vrijwilliger. Volgens mij 
kom je dan in 9 van de 10 geval-
len tot een oplossing.
De komende weken /maanden 
staat nog een aantal activiteiten 
op de agenda, bijv. de Kerstvei-
ling, nieuwjaarsborrel, sponsor-
loop en mountainbiketocht. U 
hoort er nog van.
U weet: het glas is nog steeds 
halfvol. We hebben nog genoeg 
uitdagingen. Niet op elkaar lopen 
mopperen. Aan de slag. Schou-
ders er onder. Er is nog genoeg 
te doen.

Met sportieve groeten
Rinus Dieleman

Bekerduel SSV’65 2 - Kloetine 2 (0-2) foto Rien Walraven



6		OP DE KORREL	- n ovember 2011

Sponsoren zijn erg belangrijk voor alle sportverenigingen, groot of 
klein. Welk team speelt er nog zonder shirtreclame; zelfs Barcelona 
is overstag gegaan. De vv Kloetinge heeft een bloeiende sponsorclub, 
de BusinessC lub vv Kloetinge, vroeger de SVVK. In elk nummer van 
het clubblad stellen we een bedrijf aan u voor. Voor dit nummer reden 
we naar Yerseke, waar we boven de Viscounter een gesprek hadden 
met Jaap van Stee, directeur en grootaandeelhouder van Piet van Oost 
B.V., handel in schaal- en schelpdieren, vis en visproducten. Zijn broer 
Rinus zat erbij en deed regelmatig ook een duit in het zakje.

Piet van Oost bvSponsor van de maand

door Adri de Bruine

Vers
Waar kun je verser mosselen, 
oesters, kreeft en vis eten dan op 
een plaats bijna omringd door 
het Oosterscheldewater? De Vis-
kêête en de Viscounter staan op 
een prachtige locatie aan de Ha-
vendijk. In de Viscounter worden 
allerlei soorten vis, schaal- en 
schelpdieren, garnalen, zee-
groenten zoals lamsoor, zeekraal 
en mosselgroenten verkocht. De 
oesters, mosselen en kreeften 
worden dagelijks vanuit de eigen 
kwekerij en verwaterpercelen 
vers aangevoerd met de Ye 15 
en blijven vers in het verwa-
terbassin, gevuld met Ooster-

scheldewater dat constant wordt 
ververst. De klanten kunnen deze 
verse producten kopen en mee 
naar huis nemen om ze zelf te be-
reiden; of als ze dat willen wordt 
de vis er voor hen gebakken. Ze 
kunnen er ook voor kiezen deze 
verse producten te laten berei-
den door de keukenbrigade van 
de Zee-eterij, die aan de Viscoun-
ter grenst en daar te genieten 
van wat de zee oplevert en van 
het prachtige uitzicht! 
En een dinerbon van de Viskêête 
is ook een leuk cadeau. 

Naam
Piet van Oost is de overgrootva-

der van Jaap en Rinus van Stee. 
Hij kocht in 1915 een hoogaars 
en begon als zelfstandig mos-
selvisser. Dat was het begin van 
een familiebedrijf, dat sindsdien 
veel ups en downs heeft gekend. 
Uitbreidingen, overnames, 
inkrimping (o.a. door de onze-
kere toekomst in verband met de 
totale afsluiting van de Oos-
terschelde in het kader van het 
Deltaplan) en groei, nadat het 
besluit over de Oosterschelde-
kering was genomen. Als jongen 
verkocht Jaap al mossels aan 
particulieren en in 1999 opende 
hij een kleine viswinkel met de 
naam ‘De Viskêête’. Jaap: “Met 
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Piet van Oost bv

de opening van de Viscounter 
en de Zee-eterij in 2006 is het 
verhaal compleet, zeker na de 
ingebruikname van de nieuwe 
koel- en vriesruimte. Zo zit het 
hele bedrijf onder één dak!” 
Even later blijkt, dat het verhaal 
nog niet helemaal compleet is; 
er staat nog een uitbreiding van 
de Zee-eterij op het programma. 
“Op dit moment hebben we er 
60 zitplaatsen. Na de uitbreiding 
hebben we ruimte voor 110 tot 
120 personen. We kunnen dan 
ook grotere groepen ontvangen.
We hopen deze uitbreiding met 
Pasen 2012 in gebruik te kunnen 
nemen.” 
Het bedrijf is ook verder in-
novatief bezig. Met een aantal 
collega’s wordt geëxperimen-
teerd met de MZI, de mossel-
zaadinvanginstallaties. “Maar 
je moet rekening houden met 
zoveel regeltjes van de overheid. 
Wij willen ook graag duurzaam 
vissen; we gaan toch onze eigen 
sector niet kapot maken?”
 
Groothandel en particulieren
“We leveren onze producten aan 
viswinkels, horecagelegenheden 

en instellingen op de Bevelanden 
en Walcheren. We fileren, snij-
den en portioneren de vis zoals 
de klanten dat willen. Met onze 
eigen bezorgdienst worden de 
spullen dagelijks naar de klanten 
gebracht, zodat die alles zo vers 
mogelijk kunnen verkopen of 
serveren. Maar er zijn ook heel 
wat particulieren die de Viscoun-
ter weten te vinden. Die komen 
uiteraard ook uit de buurt, maar 
de naam ‘De Viskêête’ is tot diep 
in België, in Brabant en tot ver 
voorbij Rotterdam bekend. Veel 
producten komen van ons eigen 
bedrijf, maar we importeren 
ook diepvriesproducten uit b.v. 
Azië.”

Schaal- en schelpdieren
Het is niet zo moeilijk: kreeften 
en krabben zijn schaaldieren 
en mossels, oesters, kokkels, 
krukels en venusschelpen zijn 
schelpdieren. Deze laatste wor-
den, samen met de scheermessen 
steeds meer gegeten. Rinus: “De 
mensen gaan op vakantie naar 
Zuid-Europa en eten daar deze 
schelpdieren. Thuis willen ze die 
ook eten en dat kan!”

Hoe zit het eigenlijk met de be-
namingen voor de mossels? Jaap: 
”De beste kwaliteit is Goudmerk. 
Vervolgens komt de Jumbo, de 
imperiaal de super en de extra. 
De laatste zijn de kleinste en dat 
zijn vaak de mossels waarmee 
sommige supermarkten zo nu en 
dan stunten.”
Jaap zegt, dat er vooral gewerkt 
moet worden aan het imago 
van de oesters. “Veel jongeren 
willen ze (nog) niet eten en in 
de toekomst moeten we het toch 
van hen hebben.Er is pas een 
campagne gestart om jongeren 
aan de oesters te krijgen.”

Zee-eterij
De naam geeft aan, dat er voor-
namelijk vis gegeten wordt. “Ne-
gentig procent”, zegt Jaap. “maar 
ook de liefhebbers van vlees ko-
men aan hun trekken, terwijl er 
ook vegetarische menu’s worden 
geserveerd. Verder verzorgen we 
de catering van koude schotels 
en warme en koude buffetten. En 
wie een keer niet wil koken kan 
ook een afhaalmaaltijd bestel-
len.” Maar ook voor een kop 
koffie met iets lekkers bent u 
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welkom op deze prachtige locatie 
aan de Oosterschelde. En komt u 
op de elektrische fiets, dan kan 
de accu worden opgeladen ter-
wijl u iets te drinken of te eten 
bestelt. Het bedrijf heeft een 
ION-oplaadpunt en is een VVV 
Zeeland fietscafé.
Jaap: “Het is wel een probleem 
om aan voldoende goed gemo-
tiveerd personeel te komen. We 
helpen zelf mee aan het opleiden 
van goed personeel; we zijn een 
leerbedrijf en hebben elk jaar 
een paar stagiaires die hier hun 
praktijkopleiding krijgen.”
Het bedrijf telt op dit moment 11 
vaste medewerkers, 2 weekend-
krachten en diverse parttimers. 
Rinus: “Dat komt neer op zo’n 12 
tot 15 formatieplaatsen.” Rinus 
helpt met zijn bedrijf Albatros, 
Training, Advies en Ondersteu-
ning zijn broer bij de werving 
van personeel. Zijn bedrijf heeft 
ook een grote rol gespeeld bij de 
vernieuwbouw van het bedrijf 
aan de Havendijk. 

BCvvKloetinge
Jaap heeft als directeur de 
leiding over het bedrijf, maar 
hij vist ook met de Ye 15. Via 
kennissen is hij met de business-
club in contact gekomen. “Toen 
ik pas lid was, zijn ze een keer 
in de Viskêête komen eten en 
we hebben dat gecombineerd 
met een vaartochtje over de 
Oosterschelde. Dat viel erg in de 
smaak en het was heel gezellig. 
Ik vind de onderlinge contacten 
erg belangrijk en de mensen 
komen hier eten. Het is een 
echte businessclub.” Hij is zeker 
niet bij elke thuiswedstrijd van 
het eerste aanwezig, daarvoor 
heeft hij het te druk. Wel was hij 
aanwezig bij de wedstrijd tegen 
Hoek. “Dat was erg gezellig, we 
hebben veel gelachen!” Boude-
wijn Ruisaard kookte mossels. 
Die vonden gretig aftrek en op 
een bepaald moment waren ze 
op. Gelukkig had ik nog 15 kilo in 
de auto liggen en die gingen ook 
nog op! Ik ben meteen uitgeno-
digd voor de wedstrijd in Hoek! 
Ik ga misschien wel kijken!” 

Enkele zakelijke gegevens:
Piet van Oost B.V.
Schaal- en schelpdieren,
Vis en visproducten.
Havendijk 34 / 36
4401 NS Yerseke
Tel. 0113-573426
www.pietvanoost.nl

 Eerder verschenen interview in deze jaargang:
Oktober 2011 Jan Pilaar (Glashandel Melieste)

Aangemeld
Marco Borghart
Simon van Domburg
Evert de Gijsel
Ruud Godeschalk
William Hoondert
Erik Houtepen
Lars Kruf
Jordan van Langevelde
Stefan Peeters
Wietse van Ruiten
Dimitry Schillemans

Vervallen
Rens Koppejan
Piet Ossewaarde

Ledenmutaties 09/11

Schade
Het leven van de paparazzi is 
niet makkelijk. Dat ondervond 
ook Rien	Walraven.
Bij het uitoefenen van je 
‘beroep’ moet je over muurtjes 
klimmen, dwars door heggen 
heengaan of onder prikkeldraad 
doorkruipen. Daarbij kun je 
wel eens ergens achter blijven 
haken. Maar ja, daar ben je 
paparazzi voor.
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Vaders en zonen
Wordt de clubliefde met de paplepel ingegoten?
Als je op een zaterdagmorgen het Wesselopark bezoekt, zou je het 
bijna zeggen. Het is er een reünie van vaders die ooit het Kloetinge 
shirt droegen en nu hun zoon - of dochter - in hetzelfde groen-wit 
aanmoedigen. Sommigen op een uitbundige manier, anderen meer in-
getogen. In ieder geval herkennen ze natuurlijk allemaal in de acties 
van hun zoon de fijne voetballer die ze zelf waren. En eerlijk gezegd, 
de gelijkenis tussen vader en zoon is – niet alleen qua uiterlijk- vaak 
treffend. Zo vader, zo zoon: de vv Kloetinge vaart er wel bij.
In deze rubriek ‘Vaders en zonen’ komen ze aan het woord.

Aflevering 1

Reinier en Jari Scholten
Jari Scholten is 14 jaar, speelt vanaf zijn 4e bij Kloetinge en voetbalt in Kloetinge B3.
Reinier Scholten is 45 jaar, speelde vanaf zijn 12e in de jeugd van Kloetinge en in Kloetinge 1, 2, 3 en 
tegenwoordig soms in 4.

Karakter
Jari: “Toen ik heel klein was, 
heb ik mijn vader bij SSV zien 
voetballen. Maar veel weet ik er 
niet meer van. Ik weet niet of ik 
op m’n vader lijk als voetballer. 
Hij speelde van voren, ik sta nu 
op het middenveld”.
Reinier: “Hij lijkt sprekend op 
mij, vind ik zelf. Als voetballer, 
maar ook zijn gedrag is precies 
als dat van mij. Hij is rustig, het 
is geen prater. Z’n moeder doet 
er van alles aan om het uit ons 
te trekken. Ik hoor het ook van 
anderen dat hij veel op me lijkt”.
“Ik vind hem een goede voetbal-
ler. Ik vind dat hij de techniek 
heeft, maar hij laat dat niet altijd 
zien. Dat manco heb ik zelf ook 
wel gehad. Ik was altijd klein. 
Ik heb zelfs drie jaar in de C’tjes 
gezeten, omdat ik zo klein was. 
Daardoor was ik een beetje bang 
van de bal en grote tegenstan-
ders. Jari is ook tenger net als 
ik was. Laatst speelde hij tegen 
jongens die twee koppen groter 
waren, dan komt hij niet meer 
zoveel aan de bal”.
Jari: “Dat klopt wel. Ik weet zelf 
niet zo goed waarom ik dat dan 
doe”.

Reinier: “Dat had ik vroeger 
ook. Als we tegen Arnemuiden 
moesten, dan zag ik jongens met 
een baard het veld opkomen en 
dacht: ho, dat zijn geen B’tjes 
meer. Het duurde bij mij erg lang 
voordat dat voorbij was. Het zit 
ook in Jari z’n aard. Hij is heel 
rustig, denkt over alles na.

Trots
Jari: “Mijn vader is sportief, dat 
vind ik leuk. Hardlopen, training 
geven en soms zelf spelen. Ik 
wil nog wel gaan hardlopen met 
hem”. 
Reinier: “Als ik een mooie actie 
van hem zie, geniet ik het meest 
van hem. Ik weet dat hij op het 

Reinier met zoon Jari - foto Rien Walraven



OP DE KORREL - november 2011  11 

eerste veld een keer scoorde, 
prachtige lob. Dat het eigenlijk 
een afgezwaaide voorzet was kon 
me niet schelen. Ook scoorde hij 
een keer toen ik na een vervelen-
de ziekte voor het eerst weer op 
het voetbalveld kwam. Dat ver-
geet ik nooit meer. Jari kan heel 
goed een balletje terughalen en 
iemand vrij spelen. Hij geeft hem 
af en toe een beetje te snel af, 
vind ik. Ik heb dat vroeger ook 
gehad. Dan zeiden ze: “Passeer 
nou eens iemand!” Soms moet je 
egoïstisch zijn tijdens het voet-
ballen en dat is hij niet. Ik was 
dat vroeger ook niet.”

Aanmoedigen
Jari: “Ik heb mijn vader ook als 
trainer gehad. Dat vond ik leuk. 
Hij gaf leuke oefeningen. Hij was 
niet streng. Het was toen alle-
maal ook nog niet zo serieus en 
zo.”
Reinier: “Ik vond het hartstikke 
leuk coach van Jari te zijn, met 
je eigen zoon bezig te zijn. Toen 
hij naar de D’tjes ging, ben ik 
gestopt. Toen dacht ik: misschien 
is het wel goed, als hij met een 
andere trainer voor de groep 
verder gaat”.
“Ik moedig hem wel anders aan 
dan vroeger. Op een gegeven 
moment was dat fanatieke niet 

meer leuk voor hem, dat merkte 
ik wel. Ik neem meer afstand als 
ik nu ga kijken.
Jari: “Dat klopt wel. Als ik speel, 
hoor ik hem eigenlijk niet vaak 
meer”.

Fijne club
Jari: “Kloetinge is een leuke club 
voor mij. Ik ken veel mensen bij 
Kloetinge, jongens uit m’n klas 
ook. Ik heb verder geen echte 
dromen als voetballer. Gewoon in 
een leuk team spelen, zoals nu”.
Reinier: “Kloetinge is een fijne 
club voor jeugdspelers als Jari. 
Wat ik nu mooi vind bij Kloe-
tinge, is als je er op zaterdag 
komt... Dan is het een leven van 
jewelste, een gezellige drukte. 
De accommodatie is nu geweldig 
voor die jongens. De tribune, de 
kleedkamers, de velden: het is 
niet te vergelijken met de tijd 
toen ik in de jeugd voetbalde. We 
moesten dan eerst omkleden in 
die oude kleedhokken en als je 
pech had, was dat in het don-
ker met je rug tegen een oude 
gaskachel. Dan moest je trainen 
op een zwart gravelveld dat in de 
winter onder water stond. Ken je 
die oude tribune nog ? Waar die 
bal steeds onder rolde?”

Binding

Reinier: “Nu is de accommodatie 
perfect voor jongens als Jari. 
Toch vind ik niet alles beter ge-
worden. Ik merk dat de binding 
met de club bij veel mensen 
en jeugdleden minder is. Ik zie 
het ook bij Jari. Ik ging op zijn 
leeftijd altijd naar het eerste en 
het tweede kijken. Daar kende je 
dan iedereen van. Dat is nu niet 
meer. Jari heeft geen interesse 
voor het eerste. Dat komt denk 
ik omdat de vereniging zoveel 
groter is geworden.“ 
“Het samenstellen van de jeugd-
teams is door die grote vereni-
ging niet makkelijk, vind ik. Ik 
ben er niet op tegen, maar in de 
jeugd beginnen ze erg vroeg met 
selectiewedstrijden en -teams. 
Je moest eens weten hoe gespan-
nen ze daarvoor zijn. Het geeft 
ook een bepaalde sfeer. In mijn 
tijd toen ik naar B1 ging, hoorde 
ik dat op de fiets naast Wim 
Steenbergen. Die zei ”Reinier, je 
gaat volgend jaar toch weer niet 
naar dansles?“. “Hoezo, Wim?”. 
“Je zit in B1 en op vrijdag moet 
je trainen”, zei Wim dan. Zo ging 
dat, niks geen selectiewedstrij-
den.”

door Gerben Polderdijk

Bedankt !
Graag willen wij het bestuur en vele leden van de vv Kloetinge bedanken voor hun belang-
stelling, bezoek, telefoontjes en kaarten tijdens de ziekte en na het overlijden van onze vader 
Piet Ossewaarde.
Onze vader was een hartstochtelijk fan van de vv Kloetinge sinds hij in 1962 in het dorp 
kwam wonen. Het heeft ons goed gedaan om te zien hoezeer hij zijn clubliefde deelde met 
vele anderen en hoeveel warme contacten daaruit zijn ontstaan.

Frank, Liesbeth en Tineke Ossewaarde
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Opmerkelijke KNVB-besluiten in de topklasse
Het begin van de competitie 2011/2012 wordt gekenmerkt door een aantal beslissingen van de KNVB, die 
op zijn minst merkwaardig genoemd kunnen worden.
In de wedstrijd Rijnsburgse Boys – Spakenburg krijgt Danny van de Meiracker 10 minuten voor het einde 
van de wedstrijd zijn 2e gele kaart. Door een scheidsrechterlijke dwaling mag hij toch tot het einde van de 
wedstrijd in het veld blijven staan.

Na afloop was er vanzelfspre-
kend veel beroering. Spakenburg 
won deze wedstrijd met 1-0 door 
een doelpunt van Van de Meirac-
ker eerder in het duel.

De KNVB heeft besloten dat de 
laatste 10 minuten opnieuw ge-
speeld moesten worden. Dit tot 
genoegen van Rijnsburgse Boys. 
Spakenburg is boos. Restant is 
gespeeld – uitslag bleef 1-0. 
Grote vraag bij dit soort beslis-
singen is nu: Waar ligt de grens?  
Bij welke foutieve beslissing van 
het arbitrale trio vindt overspe-
len plaats? De KNVB begeeft zich 
op een gevaarlijk pad en hierover 
zal nog volop discussie volgen.
In de media hebt u ook kun-
nen lezen over de 10 punten 
in mindering voor Barendrecht 
wegens het opstellen van een 
niet-gerechtigde speler. Een 
Nederlandse speler komend uit 
de Verenigde Staten was niet 
speelgerechtigd, maar werd toch 
opgesteld in een drietal wedstrij-

den, namelijk voor de landelijke 
beker tegen Hilversum (winst 
Barendrecht na strafschoppen) 
en voor de competitie tegen 
Spakenburg (2-3) en GVVV (3-3). 
De uitspraak van de tuchtcom-
missie was:
- Uit de bekercompetitie geno-

men;
- 10 punten in mindering en de 

uitslagen tegen Spakenburg en 
GVVV omgezet in 0-3.

In totaal dus 11 punten in 
mindering. In beroep is de zaak 
teruggedraaid naar 6 punten in 
mindering en de uitslagen van 
2-3 (Spakenburg) en 3-3 (GVVV) 
blijven gehandhaafd. In totaal 6 
punten in mindering. De geld-
boetes laat ik buiten beschou-
wing.

Aan het begin van het seizoen 
publiceert de KNVB de “Hand-
leiding tuchtrecht amateurvoet-
bal”. Een handleiding voor de 
tuchtcommissies om landelijk 
tot een uniforme strafbepaling 

c.q. oplegging te komen. 
In de handleiding staat duidelijk 
omschreven dat voor het mee-
spelen van een ongerechtigde 
speler 5 punten in mindering 
worden gebracht, de uitslag 
wordt 0-3 , een schorsing voor 
de speler en aanvoerder en een 
geldboete. Dus bij de eerste de 
beste gelegenheid wordt van de 
handleiding afgeweken.

Maar nu komt GVVV in actie. 
Eerst twee punten erbij en nu 
weer eraf. GVVV wil de wedstrijd 
vanaf de 69e minuut (het mo-
ment waarop de niet-gerechtigde 
speler inviel) overspelen. De 
stand was op dat moment 2-1 in 
het voordeel van GVVV. Probleem 
hierbij is dat GVVV geen partij is 
in de strafzaak, alleen Barend-
recht is partij. Discussie dus 
volop. Het laatste woord is ook 
hier nog niet over gezegd.
Ook vorig seizoen waren er al 
flinke afwijkingen in de straffen 
voor het opstellen van een niet-
gerechtigde speler.

Voor mij is het dan ook on-
begrijpelijk, dat de geldende 
handleiding niet wordt gevolgd. 
Hetzelfde geldt voor de straffen 
bij rode kaarten. Ondanks de 
dreiging van hogere straffen is 
ook hier een aantal straffen flink 
verminderd.
Een meer consequente lijn zou 
prettig zijn voor de clubs, maar 
naar mijn mening zal de KNVB 
hier zelf het meeste profijt van 
hebben.

Jan van der Weele

Duel uit het restant van Rijnsburgse Boys - Spakenburg (bron website RBB)
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Verjaardagen F-
 en Minipupillen
Door een vergissing zijn de verjaardagen niet geplaatst in het 
vorige nummer. Daarom staan ze er hier alsnog bij. Dus ook al 
is je verjaardag al weer een poosje voorbij; toch allemaal van 
harte gefeliciteerd!

Oktober
2 Cas Nonnekes
2 Bjorn van Sluijs
4 Cas de Bilde
18 Melvin de Bruine
19 Salim El-Arbaoui
23 Levi Bolleman
24 Mees Veldhuizen
25 Hylke van Gurp
27 Thijmen de Bruine

November
2 Stan Kamerling
2 Sven Slootmaker
10 Wesley de Bruine
12 Niek van Pagee
14 Mees van Vliet
19 Tim Zoetewey
23 Rowdy Bakker
25 Luc Dorleijn
26 Justin Houtepen
27 Hessel van de Wetering
28 Dylan Fokke

December
2 Thijn van Horssen
3 Wouter van der Kuyl
10 Yari Eulink
10 Thoman Snoek
19 Fabian de Marco
21 Stijn van Rooijen
27 Jochem Schipper

Pupil van de week
 
Zaterdag 8 oktober 2011, Kloetinge - Nieuw Lekkerland (3-0)
Hessel speelt in F5 en is 6 jaar. 
Trainer/leider: Ron Houtepen en Bob Schouten. 

Vragen 
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik het leuk vind,
 het is ook lekker dichtbij.
Wat vind je leuk aan de training? Het partijtje aan het eind.
Denk je later het 1e te halen? Misschien.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer? Nintento spelletjes,
 tv kijken, in het bos of op het strand wandelen.
Op welke school zit je? Prinses Ireneschool.
Wat wil je later worden? Politieagent.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Weet ik niet.
Wat lust je niet graag? Gekookte aardappels.
Wat eet je het liefste? Pannekoeken.
Waaraan heb je een hekel? Dat ik weleens per ongeluk in de hondenpoep trap.
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld.
Wat kan je het beste bij voetballen? Heel hard lopen en hard schieten.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge
hebt meegemaakt? De wedstrijd van het eerste tegen Feyenoord A1.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?  1-0 voor Kloetinge.

Hessel v.d. Wetering
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September

Het is bijna niet te geloven maar ik was best wat gespannen voor mijn 
eerste optreden op zondag. Ten eerste was het een eerste klasser, ten 
tweede was het in de buurt en ten derde liepen de wedstrijden die ik in 
het verleden wel eens floot bij deze vereniging niet altijd even gladjes. 
Verder heb ik al sinds jaar en dag een wat moeizame relatie met de 
trainer en de aanvoerder van dit team. Kortom, er waren genoeg ingre-
diënten om mijn broodje die morgen wat moeilijker te eten en het toilet 
wat vaker te bezoeken dan normaal. Gelukkig moest ik ’s morgens nog 
naar een verjaardag dus kon ik mijn zinnen wat verzetten. Wel moest 
ik natuurlijk allerlei heerlijk versnaperingen links laten liggen maar er zijn erger dingen in de wereld. Ik 
besloot, gezien het onbestendige weer, de tien kilometer naar het veld toch maar met de auto af te leggen. 
Bovendien voorkomt dat problemen als de bezoekers je op de fiets zien rijden.

DE COLUMN
VAN KEES

Teken
De ontvangst was prettig en ik 
moet zeggen dat er toen al wat 
spanning van mij afviel. Tijdens 
mijn warming-up zag ik al wel 
dat er veel kenners lang de lijn 
stonden en dat geeft dan weer 
extra druk. Na het eerste fluit-
signaal had ik binnen dertig 
seconden een verbale aanvaring 
met mijn vriend de aanvoerder. 
Nu kwam dat ook wel een beetje 
omdat ik nogal strak stond maar 
het klaarde wel direct de lucht 
want we schrokken er allebei 
van. Daarna liep de wedstrijd 
heerlijk. Ik had snel in de gaten 
dat de bezoekers een zeer 
fatsoenlijke ploeg hadden die 
normen en waarden hoog in het 
vaandel hadden staan. Overi-
gens gedroeg ook de thuisploeg 
zich correct. Nadat de bezoe-
kers de eerste twintig minuten 
duidelijk beter waren, nam de 
thuisploeg het heft in handen en 
scoorde nog voor de rust twee 
keer. Het was een heerlijke pot 
voetbal en de rust was dan ook 
zo bereikt. Ik had tot de rust ook 
de kaarten nog op zak kunnen 
houden. Na rust moest ik één van 
de bezoekers helaas op de bon 
slingeren maar daar bleef het 
gelukkig bij. Toen de thuisclub 

twintig minuten voor het einde 
zijn derde treffer maakte leek 
er geen wolkje aan de lucht. 
Dat leek echter maar zo. Tien 
minuten voor tijd scoorden de 
bezoekers na een afschuwelijke 
blunder van de keeper het eerste 
tegendoelpunt (ik dacht nog: 
‘Zelfs spelers maken fouten en 
niet alleen scheidsrechters’) en 
snel daarop volgde de tweede en 
de derde treffer zodat het toch 
nog een gelijkspel werd. Wat een 
sensatie! Ik kon terug kijken op 
een heerlijke middag en hoewel 
de thuisclub teleurgesteld was 
over het resultaat kreeg ik toch 
de nodige complimenten en ook 
de bezoekers waren tevreden. 
Kortom mijn eerste optreden op 
de zondagmiddag was gewoon 
leuk! Dit natuurlijk met dank 
aan alle betrokkenen die er voor 
hebben gezorgd dat ik kan terug-
kijken op een hele leuke voetbal-
middag. Toen ik op maandag de 
krant opensloeg zag ik wel dat 
ik het goed getroffen had want 
menig scheidsrechter werd weer 
op de korrel genomen. Sommige 
scheidsrechters hadden zelfs 
meer kaarten nodig gehad dan 
dat ik vingers heb. Overigens, 
over de krant gesproken, ik vond 
het wel opvallend dat diezelfde 

krant in de speciale uitgave 
over de seizoensopening met 
geen woord repte over scheids-
rechters maar gelukkig wel over 
allerlei vrouwen in het voetbal. 
Ik begrijp ook wel dat daar over 
schrijven veel leuker is dan over 
scheidsrechters maar het is toch 
wel een teken aan de wand. 

Hok(je)
De tweede week van september 
mocht ik diep Brabant in. Beide 
ploegen hadden hun eerste 
wedstrijd verloren en wilden wat 
recht zetten. Gelukkig had ik mij 
goed voorbereid op ’Van A naar 
Beter’ want allerlei wegen lagen 
eruit in verband met werkzaam-
heden. Daarom maar op tijd 
vertrokken. Gelukkig verliep 
de reis voorspoedig en was ik 
keurig op tijd op het sportpark. 
Hoewel ik toch echt maar een 
uur van te voren bij deze grote 
vereniging (900 leden) aan-
kwam was het akelig stil in de 
bestuurskamer. Na een paar 
minuten kwam er een oud baasje 
binnen die zo hijgde dat ik 
ongerust werd. Maar hij vertelde 
dat hij dat altijd had als hij een 
trap was opgelopen. Hoewel de 
droogterimpeltjes langzaam in 
mijn voorhoofd kwamen (of zaten 
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die er al?) maakte de man geen 
aanstalten om iets vloeibaars te 
gaan bereiden. Weer wat later 
kwam er een keurig in het pak 
gestoken man binnen die duide-
lijk belangrijk was en dat bleek 
ook want het was de voorzitter. 
Natuurlijk was hij veel te duur 
om koffie te schenken. Maar na 
tien minuten kwam dan toch 
de man van de koffie. Het was 
toen al bijna kwart voor twee. Ik 
informeerde eens of het for-
mulier al in de computer stond 
maar tot mijn stomme verbazing 
moest de thuisclub dat nog gaan 
doen. Langzaam aan begon mijn 
bloed toch een temperatuur 
aan te nemen en ook een druk 
die niet goed voor een mens is. 
Om vijf voor twee stond het er 
dan eindelijk in en kon ik mijn 
warming-up gaan doen. Toen ik 
het veld betrad dacht ik nog ‘Ook 
de ploegen zijn niet vroeg’ want 
er was geen kip te bekennen. Na 
een rondje lopen bleek dat de 
ploegen zich op een ander veld 
voorbereidden. Het moet gezegd 
de accommodatie was keurig 
alleen had men bezuinigd op het 
scheidsrechtershok. Gelukkig 
besla ik zelf niet al teveel vier-
kante meters maar toch kon ik er 
maar net keren. Zodoende bouw 
je wel direct een band op met 
je assistenten want het gesprek 
was zeer knus. Gelukkig was 
ook de pupil van de week zeer 
klein. Tijdens de wedstrijd bleek 
al snel dat allebei de ploegen 
verzorgd voetbal speelden en het 
werd dan ook een hele leuke pot. 
Bij de rust hadden ze allebei een 
keer gescoord en dat deden ze de 
tweede helft weer. Kortom ieder-
een tevreden. Vlak voor tijd had 
ik nog een moeilijk moment toen 
de spits van de bezoekers alleen 
op de keeper afging die zich met 
ware doodsverachting op de bal 
stortte. Hij tikte de bal aan maar 
raakte zeker ook de speler die 
kermend ter aarde stortte. Ik liep 
er dicht bij maar had niet echt 

een geweldige positie waardoor 
ik ook niet echt zeker van mijn 
zaak was. Ik wees daarom zeer 
gedecideerd naar de cornervlag. 
En hoewel ik een storm van kri-
tiek verwachtte bleef die uit. Er 
werd wel wat gemopperd maar 
echt heftige reacties bleven uit. 
Daar had ik mij trouwens de hele 
wedstrijd al over verbaasd. Men 
reageerde niet of nauwelijks op 
aanvechtbare beslissingen. Dit 
verhoogt natuurlijk het plezier. 
Na afloop waren er veel handen 
en iedereen was tevreden. Na 
een douche in mijn mini hokje 
(lees HOKJE en geen ROKJE), dat 
na het douchen ook nog eens ge-
vuld was met vijf centimeter wa-
ter waardoor ik staande op een 
krukje mezelf moest aankleden 
wat weer erg goed is voor het 
evenwicht, op naar de bestuurs-
kamer. Daar leek het, ondanks 
het gelijke spel wel een begrafe-
nis. Er was totaal geen gezellig-
heid of sfeer. Men was erg koel 
en zakelijk maar ik begreep later 
van de bestuursleden van de be-
zoekers dat men daar altijd koel 
en zakelijk is (Toen ik weg ging 

was de kantine overigens ook al 
bijna leeg!). Daarom maar snel 
doorgelopen naar de computer 
om het digitale wedstrijdformu-
lier in te vullen. Helaas had het 
systeem waarschijnlijk last van 
blikseminslagen want het invoe-
ren was een ramp. Iedere wissel 
kostte vijf minuten en mijn enige 
kaart wilde het systeem al he-
lemaal niet accepteren. Kortom 
mijn humeur en dat van de beide 
leiders zakte tot het nulpunt. 
Toch kon het formulier eindelijk 
verzonden worden en de kaart 
heb ik de volgende dag maar per 
mail doorgegeven. Toen bleek 
ook dat het gelukkig niet aan ons 
had gelegen maar dat er een sto-
ring was geweest. Dat was toch 
wel een opluchting. 

Rustig
Mijn derde optreden op zondag 
was in een prachtige bosrijke 
omgeving in Midden Brabant. 
Helaas waren de weergoden deze 
zondag niet echt goed gemutst. 
Toen ik aankwam was het nog 
droog en men vertelde mij dat 
het nog niet geregend had. 
Helaas begon het al te regenen 
toen ik mijn laatste bakje koffie 
aan het slurpen was en het is die 
middag ook niet meer droog ge-
worden. Bij aankomst was de be-
stuurskamer wederom leeg dus 
dat is waarschijnlijk gewoon een 
goed gebruik op zondag. Dit keer 
kwam er wel heel snel iemand 
naar mij toe en zorgde voor een 
bakje koffie. Ook het formulier 
liep dit keer sneller dan vorige 
week dus kon ik op tijd aan 
mijn warming-up beginnen. Het 
kleedhok was dit keer wel van 
normale afmetingen; de accom-
modatie was wederom prachtig 
en het veld was goed dus op het 
weer na was alles naar wens. De 
bezoekers waren de trotse kop-
loper en dat lieten ze ook direct 
vanaf het begin zien. Ze speelden 
prima en de thuisclub kon daar 
erg weinig tegenover stellen. 

Een man staat naar een voet-
balwedstrijd te kijken en heeft 
voortdurend luidruchtig krietiek 
op de scheidsrechter.
Deze wordt het uiteindelijk zat en 
vraagt aan de man: “Wie fluit deze 
wedstrijd nu eigenlijk, u of ik?”
Zegt de toeschouwer: “Als u dat al 
niet eens weet, geen wonder dat u 
er niks van bakt!”
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Bij rust hadden de gasten dan 
ook twee doelpunten gemaakt 
en was het een gezapig potje. 
Gelukkig bereid ik mij dan altijd 
voor op een moeilijker tweede 
helft en dat werd het ook. De 
thuisclub gaf na rust meer gas en 
rook bloed. Daardoor werd het 
onvriendelijker en moest ik twee 
keer in de kaartenbak graaien. 
Gelukkig maakten de bezoekers 
na twintig minuten in de tweede 
helft aan alle onzekerheid een 
eind en scoorden er nog twee. 
Toen keerde de rust weer alhoe-
wel de aanvoerder van de thuis-
club bleef mekkeren. Toen ik zei 
dat hij vooral zo door moest gaan 
omdat hij al geel had was zijn 
reactie dat hij zich niet liet be-
dreigen. Ik heb hem toen verteld 
dat dit geen dreigen was maar de 
keiharde realiteit. Helaas was de 
trainer mij voor en haalde hem 
eruit (wel grote klasse natuurlijk 
van die man). Na afloop toch 
weer veel handen. Helaas was 
de douche een groot probleem. 
Eerst kreeg ik hem met mijn 
gebrekkige technische kennis 
niet aan en toen ik dat eindelijk 
wel voor elkaar kreeg kwam er 
water uit met een temperatuur 
van twintig graden. Nog nooit 
ben ik zo snel in de bestuurska-
mer geweest. Daar was het weer 
erg rustig dus eerst maar het 
formulier gedaan. Dit keer geen 
technische storingen dus dat liep 
vlot alhoewel men weer alles om 
in te vullen aan mij overliet maar 

goed, ik krijg er handigheid in. 
Deze keer wel een lekker broodje 
gekregen. Inmiddels was het 
droog geworden maar toch liep 
de terugreis niet vlotjes want er 
was een gigantische file. Zodoen-
de was ik pas bij het begin van 
Studio Sport thuis. 

Record
Gelukkig mocht ik de laatste 
week van september naar het 
Westen van Brabant. Omdat dit 
jaar de zomer in het voor en het 
najaar viel was het deze zondag 
warm en droog. Omdat Rijks-
waterstaat in het Guiness book 
of Records wilde komen met de 
langste file ooit had men beslo-
ten de Vlaketunnel weer her-
metisch af te sluiten. Zodoende 
was het weer een hele toer om 
Zeeland uit te komen. Gelukkig 
was ik op tijd vertrokken. Bij 
het sportpark aangekomen zag 
ik dat het er allemaal keurig 
uitzag. Behalve dan de bestuurs-
kamer die meer weg had van 
een kantine uit de jaren zestig. 
Waarom deze ruimte zo groot 
was weet ik tot op de dag van 
vandaag niet want mensen waren 
er nauwelijks te bekennen. Een 
goedwillend oud baasje deed 
zijn best om nog enige sfeer te 
brengen. Hij ging vertellen dat 
hij ook jaren scheidsrechter was 
geweest maar toen hij allerlei 
namen op ging noemen die ik 
niet kende droop hij enigszins 
teleurgesteld af. Later bleek dat 

hij dik dertig jaar ouder was dan 
ik maar toch was hij er wat door 
uit het veld gelagen. Nadat we 
tijdens de warming up nog wat 
konijnenholen hadden gedempt 
kon de wedstrijd beginnen. 
De bezoekers stonden virtueel 
bovenaan maar dat was niet aan 
hun spel af te zien. De thuisclub 
had duidelijk meer balbezit 
maar kon ook geen echte kansen 
afdwingen. Toen de bezoekers 
na twintig minuten scoorden uit 
een mislukte voorzet was dat ook 
tegen de verhouding in. De thuis-
club is daarna de hele wedstrijd 
op zoek geweest naar de gelijk-
maker maar die is er nooit meer 
gekomen. Het was wel een heel 
leuke wedstrijd die ik deze keer 
zelfs zonder kaarten af kon doen. 
Na afloop bleek wel dat ik me 
er gewoon bij neer moet leggen 
dat bestuurskamers op zondag 
gewoon vreselijk zijn want er 
was welgeteld één man van de 
bezoekers en liefst drie van de 
thuisclub en dat was het dan wel. 
Iets te eten kon er helaas ook 
niet af dus dan maar rammelend 
naar Zeeland. Overigens was dit 
rammelen niet zo ernstig als de 
knal van Ritthem dus viel het 
wel mee. In oktober zal ik dus 
de bestuurskamerverhalen maar 
achterwege laten aangezien dat 
toch niets gaat worden. Of er wat 
anders te vertellen valt leest u in 
de volgende Column. 

Kees
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E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
s e i z o e n 	 2 0 1 1 - 2 0 1 2 14	nov.

Uitreiking Ko de Wintertrofee
door de Scheidsrechtersver.

27	t/m	31	dec.
Jeugdkerstzaalvoetbal

toernooi

KerstveilingKerstveiling

17	dec.
Kerstveiling

21	nov.
Algemene Ledenvergadering

14	jan.
Filmochtend

F- en Minipupillen 

14	jan.
Mountainbike- en
en wandeltocht

7	jan.
Sponsorloop

6-8	jan.
1e selectie en businessclub

naar Valencia

5	jan.
Nieuwjaarsborrel

11-12	mei
Dick Bunttoernooi

E-, F- en Minipupillen

5	mei
Laatste thuiswedstrijd

Kloetinge 1

10	mrt.
Jeugdbezoek

Erediviesiewedstrijd

28	jan.
Leiderstoernooi

2	juni
Seizoensafsluiting

25	mei
BCK bedijventoernooi

19	mei
Dick Bunttoernooi

D-pupillen

12	mei
Laatste competitiewedstrijd

Kloetinge 1

2		dec.
Sinterklaasfeest

F- en Minipupillen
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1. Vertel eens wat over jezelf…
“Erica, je schrijft het zoals ’t 
heideplantje. Ik ben geboren op 
11 januari 1969 in Vlissingen en 
op mijn vijfde zijn we naar Goes 
verhuisd. 
Eerst ben ik in Goes-Zuid gaan 
samenwonen met Toon en later 
zijn we verhuisd naar Kloetinge.” 

2. Hoe heb je Toon ontmoet?
“Ik ging na lange tijd weer eens 
op stap, daar naast de oude 
Toreador (Red: nu Pake Sake). Ik 
vond Toon in het begin helemaal 
niks. We raakten bevriend. Toon 
deed nog aan wielrennen en had 
een druk leven met werken en 
woonde net op zichzelf. Ik vond 
dat hij zo hard moest werken dus 
besloot ik spontaan om voor hem 

te koken en toen... zoende 
hij me gewoon. Ik had niet 
te kiezen, hij deed het 
gewoon. Dat is intussen 
al 24 jaar geleden. Na 3 
maanden trok ik bij hem 
in. 
Op een avond toen we allebei 
ziek waren en zo ongeveer 
gevochten hadden om de wc 
pot, vroeg de romantische Toon 
mij daarna ten huwelijk.” (Red: 
ze lacht en straalt) “Zo is hij 
gewoon. Dat is Toon.”

3. Toon heeft als hobby voetbal-
len. Besteedt hij hier veel 
aandacht aan?

“Elke voetbalwedstrijd moet be-
keken worden.” (red: -zucht-.) Ze 
heeft spijt van gratis eredivisie 

live, dat is ook alweer opgezegd. 
“Hij probeert vaak het eerste te 
volgen en traint op woensdag en 
voetbalt zelf op zaterdag. Hij is 
altijd een sportmens geweest. 
Vroeger wielrennen en nu met 
voetballen.”

4. Ga je wel eens kijken als Toon 
moet voetballen?

(Red: hoeft niet lang na te 
denken voor ze antwoord geeft) 
“Nee!” Als het eerste speelt kan 
ze sowieso niet kijken en de 
andere zaterdag moet ze zelf 
werken of moet Bo korfballen en 
wil ze ook wel eens bij Bo gaan 
kijken. Toon heeft in de zaal 
gevoetbald en daar ging ze wel 
regelmatig kijken op vrijdag-
avond. 

5. Kom je al lang op Kloetinge 
en wat vind je van de club?

“Pff... hoe lang? Lang! Even 
denken hoor! Tim is begonnen bij 
de ministars. Dat is dus intussen 
11 jaar geleden.” Ze is begonnen 
met koffie buiten te verkopen. 
Marlies en Leo zochten vrijwil-
ligers. Ze wilde mensen leren 
kennen en melde zich aan. Ze 
heeft ook nog even in de keuken 
gestaan maar dat doet ze niet 
graag. 
Over de club...
“Ze kunnen ontzettend moppe-
ren op elkaar, maar als er echt 

Voetbalvrouwen 
Dit keer een interview met Erica Vermeulen.
Velen van u zullen door haar in de kantine wel eens aan 
een verfrissing zijn geholpen of hebben een kopje koffie 
van haar genuttigd bij het ‘Trefpunt’ tijdens de rust.

door Wilemijn Lijnse
en Marieke Esser

Erica met ‘haar’ Toon
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iets aan de hand is dan zoeken 
ze elkaar ook op. Het is wel een 
hechte familie als het moet. Het 
feit dat veel werk vooral gedaan 
wordt door vrijwilligers zorgt 
ervoor dat je elkaar minder mak-
kelijk aanspreekt.” Ze voelt zich 
hier zeker thuis! (Red: en straalt 
van oor tot oor)

6. Wat vind je van het voetbal-
spel?

(Red: begint hard te lachen) 
“Eigenlijk heel komisch, er lopen 
20 man in het veld die achter een 
bal aanrennen en 2 die de bal 
proberen tegen te houden. Aan 
de andere kant kan ik het heel 
spannend vinden als er wat te 
halen valt of bij een spannende 
wedstrijd. Zoals bij terugkeer 
naar de hoofdklasse. Voetbal is 
ook emotie.” 

7. Toon uit de kantine is…
Toon vindt de derde helft heel 
leuk! Als zij moet werken vindt 
ze het niet altijd leuk, maar als 
ze vrijs is maakt het haar niet 
uit. Anders legt ze Toon gewoon 
op bed en gaat ze met de kids op 
stap. Hij komt gelukkig niet elke 
week zat thuis.

8. Kiezen: donderdagavond 
kantine of zaterdagmiddag 
Trefpunt?

(Red: fronst diep..) “Geen keuze.

Donderdag is heel leuk omdat je 
de jongens van het eerste beter 
leert kennen waardoor je weet 
waarom je op zaterdag in het 
Trefpunt staat. Zaterdag is leuk 
omdat je de mensen rond de 
jongens weer leert kennen.” 

9. Wat vind je de goede en 
slechte punten van Toon op 
voetbalgebied?

“Toon is heel positief en sportief! 
Negatief is die derde helft.” Ze 
zou het op voetbalgebied niet 
eens weten! ☺ “Toon is heel rede-
lijk, hij trapt niet na.”

10. Wat zijn je eigen hobby’s?
(Red: Denkt hard na en lacht) 
“Heb ik wel hobby’s?” Ze vindt 
dit ook vrijetijdsbesteding en 
een hobby. Ze is een familie-
mens en die band onderhoudt 
ze ook graag. Of met het hondje 
lopen op een mooie dag langs 
het strand en dan nog even een 
terrasje. Daar geniet ze oprecht 
van. Ze leest alleen op vakantie. 
Ze is zo iemand waarbij het boek 
gelijk uitmoet en tot die tijd doet 
ze niets meer. 

11. Een zaterdagmiddag winkelen 
of een zaterdagmiddag op het 
Wesselopark in Kloetinge?

(Red: Begint hard te 
lachen)”Wesselopark Kloetinge. 
Het is een crime om te winkelen! 

Als die kids meegaan kost het 
klauwen met geld en voor mezelf 
vind ik niets.”

12. Leg de term buitenspel
 eens uit.
Met roerstaafjes en suikerzakjes 
op de bar wordt de buitenspelval 
foutloos uitgelegd! (Red: Zelf zijn 
we benieuwd welke nieuwe vari-
ant we de volgende keer zien.)
En weet je dan ook wat een hat-
trick is?
“Een headtrick?! Is dat iets met 
je hoofd?” (Red: De slappe lach 
volgt en het duurt een paar minu-
ten voordat we kunnen uitleggen 
wat het wel is) “Waarom vraag 
je niet wat een panna is? Dat 
weet ik wel!! Door de benen heen 
schieten en scoren.”
13. Wil je nog iets kwijt?
“Ik hoop dat ik dit heel lang mag 
doen en ik zou graag nog wel 
eens een kampioenswedstrijd 
mee willen maken met een knal-
feest erna. En wat ik ook graag 
een keer zou willen is met alle 
vrijwilligers gewoon eens mee 
naar een uitwedstrijd. 
En het voorstellen van de nieuwe 
jongens in de kantine mis ik wel, 
dit werd vroeger wel gedaan en 
is voor de supporters erg fijn!”
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Naam  donor Bedrag

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal

Naam
deelnemer: team:

#

INTEKENLIJST SNERTLOOP
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Evenals voorgaande jaren willen we 
2012 beginnen met de traditio-
nele snertloop. Op zaterdag 
7 januari kan iedereen, 
vanaf mini’s tot en met 
senioren, zijn conditie 
na al die feestdagen 
testen, zodat we na 
de winterstop in 
een blakende vorm
de rest van het 
seizoen 2011-2012 
kunnen voortzet-
ten.

De start is zoals gebrui-
kelijk om 13.30 uur en om 
14.30 uur valt de finishvlag.

Op pagina 20 vind je een intekenlijst voor 
de sponsorbijdragen. Het team, dat het meeste 
geld inbrengt wacht een extra beloning.

Na afloop is er voor iedere deelnemer weer de traditionele
beker snert of  warme chocolademelk.

Het bestuur

Foto Arjan Bot
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Op de vraag of er een evenwichtig 
gezin in de sport bestaat is geen 
eenvoudig antwoord te geven. 
Neem een doorsnee gezin: man, 
vrouw en 2 kinderen (zoon en doch-
ter) dan is het maar de vraag of zij 
alle vier van sport houden en het 
ook bedrijven.
Zeker enige jaren terug waren er 
ouders die nog nooit aan enige 
sport hadden gedaan of op een sportpark waren geweest. Gelukkig is dat tegenwoordig anders. Mochten er 
nog ouders zijn die zich aanvankelijk nooit met sport hebben bemoeid dan komen zij er automatisch mee in 
contact. Hun kinderen sporten op school of worden door vriendjes meegenomen naar een sportveld.

Dat sporten gezond is, is in de loop der jaren dan ook wel bewezen en daarom zijn er niet veel jongeren meer 
die geen enkele binding met een sportclub hebben. Of toch, in de grote steden zijn er helaas nog veel hang-
jongeren die wat rotzooi schoppen en zelfs voetbalwedstrijden verzieken. Wij mogen ons dan ook gelukkig 
prijzen dat op het platteland deze situaties nauwelijks voorkomen. Kijk maar eens hoe in de herfstvakantie 
vele sportevenementen voor de jeugd zijn georganiseerd. Vele jongeren hebben zich op het Wesselopark 
vermaakt.

Eric en Nellie Scholten

Vrijwilliger van de maand

Een sportief gezin
Het is steeds een genot om 
in een gezin te komen dat in 
zijn geheel sportminded is en 
waarvan meestal één van de 
ouders als vrijwilliger meewerkt 
om sport mogelijk te maken. Wij 
hebben niet alleen mensen nodig 
die zelf nog sporten, maar vooral 
ook personen die op welk gebied 
dan ook de sport een warm hart 
toedragen en daaraan meewer-
ken. In dit verband komt natuur-
lijk voornamelijk de voetbalsport 
aan de orde. Dit keer kwam ik 
terecht bij Eric Scholten en zijn 

vrouw Nellie die respectievelijk 
68 en 66 jaar zijn. Zij hebben 
2 kinderen, een dochter van 40 
jaar die in Driewegen woont en 
een zoon van 38 jaar die evenals 
zijn ouders in Goes woonachtig 
is. Dit is (was) dus een doorsnee 
gezin. Man, vrouw en 2 kinderen. 
Zoon Martijn heeft van zijn 6e tot 
18e jaar in Kloetinge gevoetbald. 
Hun dochter was wat minder 
sportief, zij is een echte paarden-
liefhebster. Ook deze liefhebberij 
kun je feitelijk wel onder sport 
rangschikken. 

Waar komen Eric en Nellie van-
daan?
De naam Scholten komt in Goes 
niet vreemd over. De Scholtens 
zijn in het algemeen sportief. 
Je komt ze vooral tegen in de 
tennissport maar ook wel bij de 
voetballerij. Toch is Eric geen 
familie van de tak Scholtens die 
oorspronkelijk, naar ik meen, uit 
Indonesië afkomstig is. Je mag ze 
in het algemeen onder de pret-
tige mensen rekenen. Hoewel 
Eric daar geen familie van is, 
is hij ook een open en prettig 
iemand. Hij vertelt met verve 
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dat hij in Amsterdam geboren is 
en als kind in IJmuiden heeft ge-
woond. Hij heeft daarna de we-
reldzeeën bevaren. Toen hij 42 
jaar geleden met Nellie trouwde 
is hij Zeeuw onder de Zeeuwen 
geworden. Nellie komt overigens 
niet ver hier vandaan. Zij komt 
uit Kwadendamme en is daar ook 
opgegroeid. Nellie, samen met 
Eric trouwe supporters van het 
1e elftal van Kloetinge, ging in 
haar jonge jaren ook al naar het 
voetbalveld in Kwadendamme. 
Haar beide broers voetbalden 
toen in die plaatselijke vereni-
ging en zij was er als de kippen 
bij om die club aan te moedigen. 
Zelf heeft ze nog gehandbald in 
Volharding.

Hoe komen ze bij de voetbalver-
eniging Kloetinge terecht.
Dit valt heel eenvoudig te raden, 
want zoals reeds vermeld, heeft 
hun zoon Martijn bij onze club 
gespeeld. En als je dan al lief-
hebber van die sport bent dan 
kom je als ouders daar automa-
tisch bij terecht. Zoals hierboven 
staat kwam Nellie al in een vroeg 
stadium terecht bij de club van 
Kwadendamme. Ook voor Eric, 
die weliswaar varensgezel was, 
was de voetbalsport niet vreemd. 
Van zijn 8e tot zijn 14e jaar voet-
balde hij bij Stormvogels. Een 
bekende club uit IJmuiden waar 
Piet Kraak, destijds de keeper 
van het Nederlands elftal, zijn 
opleiding heeft genoten. Even 
terzijde, Piet Kraak was geen 
familie van de naam Kraak die 
onder dit artikel staat. Overigens 
de club Stormvogels is gefuseerd 
met VSV, een club uit Velsen, 
waaruit Telstar is voortgekomen. 
Eric wilde aanvankelijk, zoals 
vele jongens van die leeftijd, 
profvoetballer worden. Helaas 
werd hij van huis uit niet gesti-
muleerd. Integendeel, Eric zijn 
vader vond het maar niets dat 
zijn zoon voor dat (voorlopige) 
beroep zou kiezen. Nee, dat was 

niets waard. Vandaar dat Eric 
maar een stuurmansopleiding 
moest volgen. Tot zijn 18e jaar 
heeft Eric nog bij Telstar ge-
speeld. Over voetbal gesproken, 
toen zoon Martijn op 6-jarige 
leeftijd bij Kloetinge ging spelen 
waren Moe en Pa steeds van de 
partij. Zelfs is Nellie samen met 
o.a. Marco van Vliet leidster van 
het team geweest waarin Mar-
tijn speelde. Hij is bij de F-jes 
begonnen en heeft eveneens 
deel uitgemaakt van de A- en 
B-junioren. In die tijd was Eric 
als varensgezel vaak van huis. 
Op zijn 42e jaar toen hij voor 
een Amerikaanse maatschappij 
werkte werd hij van de éne op de 
andere dag bedankt voor de door 
hem bewezen diensten. Ja, zo 
gaat dat in Amerika. Helaas komt 
dit ook al voor in Nederland. 
Gelukkig kon Eric al snel aan het 
werk bij Pechiney (thans Zalco) 
in het Sloegebied.

Trouw aan de voetbalvereniging 
Kloetinge
Door zoonlief zijn ze dus bij 
de VVK terecht gekomen. Hoe-
wel Martijn al vele jaren niet 
meer voetbalt is Eric toch nog 
steeds actief. Hij heeft zelf ook 

nog in het 6e elftal van de VVK 
gespeeld. Nu is er weer een 
6e elftal. Wanneer we enkele 
namen uit het team van destijds 
noemen gaan de ogen van Eric 
stralen. Eerder is hierover al 
eens geschreven want dat was 
niet alleen een voetbalelftal, nee 
het was ook een echte vrienden-
club die naast het voetbal veel 
plezier heeft teweeg gebracht. 
Het was een beroemd (berucht) 
elftal om niet te vergeten. Bij 
Eric viel o.a. de naam Krijger 
nog! Daarnaast heeft hij nog een 
korte cursus voor scheidsrechter 
gevolgd en zodoende een jaar 
of 7 bij de jeugd van Kloetinge 
wedstrijden geleid. Ondertussen 
is Eric op vrijdagmorgen actief 
bij de schoonmaakploeg. Adri 
de Bruine is zijn maat, maar we 
mogen Jan den Dekker en Leo 
Korstanje niet vergeten. Nellie 
staat pal achter de activiteiten 
van Eric. 
We treffen hen beiden altijd 
samen aan, waar Kloetinge ook 
maar speelt. Zij behoren tot de 
meest trouwe supporters die we 
kennen. Ze vinden Kloetinge zon-
der meer een leuke ploeg. Op de 
vraag of Kloetinge het dit jaar zal 
redden in de hoofdklasse geven 

De schoonmaakploeg: Adri de Bruine, Jan den Dekker, Piet van Dalen en Eric Scholten
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ze beiden een positief antwoord. 
Alleen uit tegen Zwaluwen was 
het een draak van een wedstrijd. 
Soms kijken ze op zaterdagmor-
gen ook wel eens bij de kleintjes 
omdat daar een zoontje van een 
neef speelt.

Waar hebben ze elkaar gevonden 
en verder!
Men zegt wel eens van een 
zeeman: “In elk stadje een ander 
schatje.” Eric beaamt dat niet 
direct. Hij heeft echter zijn schat-
je, Nellie, wel in de stad Vlis-
singen gevonden toen hij daar 
als zeeman was aangemeerd. Ja, 
het was in de kroeg. Hoe kwam 
Nellie daar dan terecht? Wel zij 
heeft in haar jonge jaren meestal 
gewerkt als huishoudelijke 
hulp. Zij is echter ook nog in 
dienst geweest bij het toen nog 
bestaande St.Jozefziekenhuis 

in Vlissingen en daar gewoond. 
Zo is het dus gekomen. Ze zijn 
in 1970 getrouwd en een tijdje 
heeft Nellie nog mee gevaren. 
In 1972, bij het ontslag van Eric, 
zijn ze in Goes-Noord terecht 
gekomen en inmiddels wonen ze 
al 35 jaar in de Vogelzangseweg 
te Goes. Haar gezondheid was in 
de loop der jaren niet steeds up 
to date. In dit verband infor-
meert zij nog naar de gezondheid 
van Joost Folmer, van wie zij in 
haar minder goede dagen steun 
ondervonden heeft. Zij vindt het 
echt jammer dat hij niet meer bij 
het 1e elftal van Kloetinge actief 
kan zijn. Tenslotte nog een vraag 
aan Eric. “Heb je naast de voet-
balactiviteiten belangstelling 
voor andere hobby’s en slaat de 
verveling wel eens toe?” “Mijn 
andere hobby”, aldus Eric, “is 
klussen. Ik ben altijd wel hier of 

daar mee bezig en ik heb geluk-
kig de nodige handigheid. Ook 
aan bijvoorbeeld stofzuigen of 
andere huishoudelijke bezighe-
den heb ik beslist geen hekel.” 
“Vervelen, doen we ons nooit”, 
zegt Nellie. “We gaan ook wel 
eens fietsen en vanmiddag ga ik 
weer op stap met gehandicapten 
in een rolstoel. Dat doe ik regel-
matig en die mensen vinden dat 
heerlijk, zeker nu het weer nog 
goed is.” 
Zo eindigt het prettige gesprek 
met dit echtpaar, natuurlijk 
onder het genot van een kopje 
koffie.

Leen Kraak

Pupil van de week
 
Zaterdag 29 oktober 2011, Kloetinge - ASWH (2-2)
Lucas speelt in F6 en is 7 jaar. 
Trainer/leider: Jacco Honingh en Geuch Zijlma.  

VRAGEN
 Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat het de mooiste club van 
Zeeland is.
Wat vind je leuk aan de training?
Het partijtje aan het einde van de 
training.
Denk je later het 1e te halen? 
Zeker wel!
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Altijd als ze thuis moeten spelen.
Als ze op 11 februari tegen Hoek 
uit moeten ga ik ook mee.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Tennissen en spelen met mijn 
vriend Mathijs Honingh.
Op welke school zit je?
Prinses Ireneschool.
Wat wil je later worden? 
Profvoetballer.

Wat is je favoriete club?
Ajax.
Wie is je favoriete voetballer?
Messi.
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Ik vind ze allemaal goed, maar ik 
ben vooral fan van Sofyan
Azzagari en Michel Maaskant.
Wat lust je niet graag?
Bloemkool.
Wat eet je het liefste?
Friet met een frikandel.
Waaraan heb je een hekel?
Naar bed gaan.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Verdediger.
Wat kan je het beste bij voetbal-
len?

Slidings maken.
Wat is het mooiste dat je bij Kloe-
tinge hebt meegemaakt?
Dat ik met de wedstrijd tegen 
NAC als pupil mee het veld op 
mocht.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 
Wordt een moeilijke wedstrijd... 
1-0 voor Kloetinge.

Slidings maken.

Lucas de Bruine
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Plezier
Als je op de website de foto’s van 
de voetbaldagen bekijkt, zie je 
eigenlijk alleen maar vrolijke, 
lachende gezichten. Het plezier 
spat er af. De voetbaldagen 
waren dan ook een groot suc-
ces, niet in het minst door het 
prachtige nazomerweer. Wel 
waren veel kinderen om half vier 
aan het eind van het programma 
aardig moe. Maar ze hebben 
genoten!
Een aanmelding van bijna 150 
kinderen was meer, dan de 
organisatoren hadden durven 
hopen. Dat betekent ook, dat 
er een flink leger vrijwilligers 
nodig was om de zaak draaiende 

te houden. En die vrijwilligers 
waren er! De leiders en trainers 
van de groepen op de velden, de 
mensen langs de velden, in het 
kleedgebouw en in de kantine. 
Daar moesten ruim 500 broodjes 
gesmeerd en belegd worden, 
bananen geschild en koffie gezet. 
In het kleedgebouw werd de 
limonade klaargemaakt, want het 
was warm. Op de vrijdag hebben 
Piet en Gerrie zeker 150 liter 
limonade klaargemaakt.

Broodjes
Er werd in twee groepen gege-
ten. Bakker Bunt had tegen een 
sterk gereduceerde prijs voor 
heerlijke witte en bruine puntjes 

gezorgd. Ze werden belegd met 
kaas, ham, hagelslag en pinda-
kaas en op vrijdag met knak-
worst. Bij het eten was er melk, 
chocolademelk en limonade. 
Ook tijdens de oefeningen was 
er regelmatig gelegenheid om 
bij te tanken! De leiders werden 

De Voetbaldagen.
Als je in de herfstvakantie iets buiten organiseert, loop je de kans, dat 
je nat wordt. En op die dinsdag zou je echt nat geworden zijn. Maar de 
voetbaldagen waren op woensdag en vrijdag. Op de woensdagmorgen 
nog een buitje, maar toen we begonnen scheen de zon. En die bleef 
schijnen! Op woensdagmiddag zaten de mini-pupillen lekker op het 
veld om Jeffrey heen en op vrijdagmiddag liepen veel kinderen in 
t-shirts en hemdjes. Zo werden sommigen toch nat, maar dan van het 
zweet.
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regelmatig van koffie voorzien. 
Het liep allemaal gesmeerd, dank 
zij de enthousiaste hulp van de 
vele vrijwilligers. Zo kon je op de 
vrijdagmiddag de hoofdtrainer 
Cees Houtepen aan de slag zien 
met een groep mini-pupillen; wat 
verderop waren Rogier Veen-
stra en Timo Jansen elk met een 
groep bezig. Op de woensdag 
waren de gebroeders Esser en 
vader Frans met de kinderen aan 
het werk!

Dank 
De technische leiding was in 
handen van het Hoofd Jeugdop-
leiding, John Ebert en de alge-
mene leiding was in handen van 
Cor Clement en Ad Joosse. Verder 
ga ik geen vrijwilligers noemen, 
want dan loop ik het risico men-
sen te vergeten.
Toen op de vrijdagmiddag het 
programma afgelopen was, be-
dankte John alle vrijwilligers. De 
kinderen kregen een vaantje, een 
pakje slurpfruit en nog wat te 
drinken. Daarna gingen ze naar 
huis, moe maar erg tevreden.
Ook op deze plaats bedanken we 
alle vrijwilligers voor hun inzet. 
Een aantal van hen heeft voor 
deze voetbaldagen twee vrije 
dagen opgenomen.
De kinderen hebben genoten en 
daar gaat het om!
En het was nog erg gezellig ook!

Tot slot bedanken we de sponso-
ren:
ABN Amro Goes voor het huren 
van de pannakooi en de snel-
heidsmeter
Fysiotherapiepraktijk Van Loo en 
Veerhoek in Kapelle voor het be-
schikbaar stellen van coldpacks.
Coroos Kapelle voor het beschik-
baar stellen van het slurpfruit
Bakkerij Bunt voor de grote 
korting op de prijzen van de 
broodjes.

Het was geweldig en zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Adri de Bruine
Foto’s Rien Walraven
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Promotie- / degradatieregeling
2011-2012 (A-categorie)

In het bewaarnummer is helaas een incorrecte versie opgenomen van 
de promotie-/degradatieregeling van de mannen hoofdklasse / 1e 
klasse zaterdag.
Hieronder treft u de juiste versie aan.
 
De nummers 11 en 12 van de hoofdklasse A, B en C zijn herkansers 
en spelen met de 15 periodekampioenen van de 1e klasse in zeven 
poules van drie een halve competitie. De winnaars van deze poules 
spelen in het seizoen 2012/2013 in de hoofdklasse.
De poule-indeling is als volgt:
 
Poule 1: nr. 11 hoofdkl. A / 3e per.kamp. 1A / 2e per.kamp. 1C
Poule 2: nr. 12 hoofdkl .A / 2e per.kamp. 1A / 1e per.kamp. 1B
Poule 3: nr. 11 hoofdkl. B / 2e per.kamp. 1B / 3e per.kamp. 1C
Poule 4: nr. 12 hoofdkl. B / 3e per.kamp. 1B / 1e per.kamp. 1C
Poule 5: 1e per.kamp. 1A / 3e per.kamp. 1D / 2e per.kamp. 1E
Poule 6: nr. 11 hoofdkl. C / 2e per.kamp. 1D / 1e per.kamp. 1E
Poule 7: nr. 12 hoofdkl. C / 1e per.kamp. 1D / 3e per.kamp. 1E

Wedstrijdschema poule 1, 2, 3, 4, 6 en 7:
a. periodekampioen poule laatste letter alfabet - periodekampioen 
poule eerste letter alfabet
 
Vervolgens wordt het wedstrijdschema vastgesteld als gevolg van de 
uitslag van wedstrijden ‘a’. Hierbij geldt dat de herkanser aantreedt 
tegen de verliezer van wedstrijd ‘a’. Indien wedstrijd ‘a’ is geëindigd 
in een gelijkspel, dan wordt de thuisspelende vereniging aangemerkt 
als verliezer.
 
Wedstrijdschema poule 5:
a. 3e periodekampioen 1e klasse D - 2e periodekampioen 1e klasse E
 
Vervolgens wordt het wedstrijdschema vastgesteld als gevolg van 
de uitslag van wedstrijd ‘a’. Hierbij geldt dat de herkanser aantreedt 
tegen de verliezer van wedstrijd ‘a’. Indien wedstrijd ‘a’ is geëindigd 
in een gelij kspel, dan wordt de thuisspelende vereniging aangemerkt 
als verliezer.
 
De nummers 13 en 14 degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse.

Aanvang competitie
seizoen 2012/2013

Senioren en jeugd
Het duurt nog wel even, maar om 
rekening te kunnen houden met 
te plannen vakanties, onder-
staand de data voor het begin 
van het nieuwe seizoen.
De competitie start op 1 septem-
ber 2012 voor zowel het jeugd- 
als seniorenvoetbal.

De bekercompetitie
Deze start voor alle teams op 
18 augustus 2012. De senio-
ren spelen door de week. De 
standaardteams op dinsdag 21 
augustus en de reserveteams in 
de A-categorie op donderdag 23 
augustus.
De jeugdteams en de B-categorie 
spelen alleen op zaterdag.

Winterstop 2011/2012
Op de zaterdagen 24 en 31 de-
cember en 7 januari ligt alles stil.
Voor 17 december en 14 januari 
zijn er voor het 1ste elftal inhaal- 
of bekerwedstrijden gepland. 
Voor de overige teams gelden 
ook 21 en 28 januari als inhaal/
beker.

De pupillen (B-categorie) starten 
op 28 januari met de nieuwe 
reeksen, maar de jeugd kan 
in de week na de kerst terecht 
in Sportpunt Zeeland voor het 
kersttoernooi. 

Jan van de Weele
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De sint komt naar V.V. Kloetinge! 

 
 
  
 

Sinterklaas & zijn pieten 
hebben laten weten dit jaar 

weer langs Kloetinge te 
komen! 

  
Ze gaan een zwarte pieten 

clinic voor jullie 
organiseren!  

  
 

Wanneer:  Vrijdag 2 december 2011 
Waar:   V.V. Kloetinge, clubhuis 
Hoelaat:  Groep 1 (mini, F10,F9): 16.30-18.00 uur 
   Groep 2 (F1 t/m F8):      18.30-20.00 uur 
Kledingadvies: Sportieve kleding + voetbalschoenen  
Kosten:  €2,-  
Aanmelden:  Voor 15 november bij je eigen trainer! 
  
 

Sinterklaas heeft 
beloofd  een zak vol 
met pakjes mee te 

nemen! 
 

 

 

 

 

Sinterklaas & zijn Pieten
hebben laten weten dit jaar

weer langs Kloetinge te
komen!

Ze gaan een Zwarte Pieten
clinic voor jullie

organiseren!

Sinterklaas heeft
beloofd een zak vol
met pakjes mee te

nemen!

Wanneer: vrijdag 2 december 2011
Waar: vv Kloetinge, clubhuis
Hoe laat: groep 1 (mini, F10, F9: 16.30-18.00 uur
 groep 2 (F1 t/m F8): 18.30-20.00 uur
Kledingadvies: sportieve kleding + voetbalschoenen
Kosten: € 2,-
Aanmelden: voor 15 november bij je eigen trainer!
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Onder dak!
Het is weer bijna zover! 
Voor de 40e keer wordt in de kerstvakantie het Sportpunt Zeeland Jeugd-
kerstzaalvoetbaltoernooi gespeeld in de zalen van Sportpunt Zeeland.

Ook dit jaar nemen dezelfde 
verenigingen deel. 
Dat zijn:
Apollo (15 teams)
Bevelanders (12 teams)
GOES (16 teams)
’s-Heer Arendskerke (12 teams)
Kloetinge (53 teams)
Robur (4 teams)
SSV’65 (25 teams)
Wolfaartsdijk (11 teams)
In totaal zijn er 1216 deelne-
mers, die spelen in 148 teams.

In de vijf dagen, dat het toernooi 
duurt worden er 638 wedstrijden 
gespeeld. De wedstrijden van de 
junioren en de D-pupillen staan 
onder leiding van KNVB-scheids-
rechters; bij de jongere pupillen 
fluiten jeugdleden en leiders van 
de verenigingen de wedstrijden.

Data
De poulewedstrijden worden ge-
speeld op dinsdag 27 en woens-
dag 28 december. 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 
december worden de plaatsings-
wedstrijden gespeeld.
Traditioneel volgen op 31 decem-
ber, Oudejaarsdag, de finales; ’s 
morgens spelen de D-pupillen en 
de C-junioren, ’s middags de A- 
en B-junioren.
Iedereen komt dus minimaal op 
twee dagen in actie, sommigen 
zelfs op drie dagen.
Het volledige programma is te 
vinden op www.jeugdkerstzaal-
voetbal.nl.

Finaleplaatsen
De poules zijn ingedeeld op 
sterkte; in poule 1 spelen in 
principe de sterkste teams en in 

poule 4 de wat zwakkere of jon-
gere teams. Dat betekent, dat in 
de poulewedstrijden teams van 
ongeveer gelijke sterkte tegen 
elkaar spelen en dat elk team 
een redelijke kans heeft op een 
finaleplaats. Bij de junioren en 
de D-pupillen plaatsen de poule-
winnaars zich rechtstreeks voor 
de finalepoule op 31 december. 
De finalepoules worden aange-
vuld met de bovenste ploeg(en) 
uit de plaatsingspoule 1, waarin 
de nummers 2 van elke poule 
tegen elkaar uitkomen.

Pupillen
Bij de E-, F- en mini-pupillen 
kennen we geen finalepoule. 
Na de eerste ronde poulewed-
strijden ‘promoveren’ de twee 
hoogstgeplaatste teams van de 
eindrangschikking zo mogelijk 
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naar een hogere poule, terwijl de 
twee laagstgeplaatste teams zo 
mogelijk ‘degraderen’ naar een 
lagere poule. Zo proberen we ook 
hier teams van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar te laten 
spelen en voorkomen we, dat de 
spelers weer dezelfde teams als 
in de 1e ronde tegen komen.

Organisatie
De organisatiecommissie bestaat 
uit leden van de deelnemende 
verenigingen; een aantal van 
hen bemensen het secretariaat. 
De verenigingen leveren ook de 
eigen scheidsrechters voor de 
pupillen, de tijdwaarnemers aan 
de klokken en de verzorgers. Er 
zijn dus erg veel vrijwilligers 
betrokken bij dit toernooi, dat 
waarschijnlijk het grootste in de 
provincie is.

Het toernooi brengt veel kosten 
mee. Gelukkig is onze gastheer 
Sportpunt Zeeland tevens onze 
hoofdsponsor; we zijn daar 
erg blij mee. Verder leveren de 
gemeenten Goes en Noord-Be-
veland een flinke bijdrage in de 
vorm van subsidie.
Ook vraagt de organisatiecom-
missie om steun aan het bedrijfs-
leven in de gemeente Goes, in 
Kamperland en ’s-Gravenpolder. 
Bedrijven kunnen één of meer-
dere uren zaalhuur à 40 euro per 
uur sponsoren. De namen van de 
sponsoren komen te staan op een 
lijst in de centrale hal van het 
Sportcentrum en op de website 
www.jeugdkerstzaalvoetbal.nl
Ze worden tijdens het toernooi 
regelmatig genoemd via de 
omroepinstallatie in de hallen. 
Bovendien worden de sponsoren 
vermeld in de clubbladen en/of 
op de websites van de deelne-
mende verenigingen. 

Belangrijk!
- We spelen dit jaar met zaalballen, de zgn. plofballen.
- De F-pupillen en de mini’s spelen hun wedstrijden in zaal 4.
- Alle Kloetinge-teams kunnen zich omkleden in kleedkamer 5; de 

meisjes kunnen terecht in kleedkamer 10. 
- Laat geen waardevolle spullen, zoals geld of telefoons achter in de 

kleedkamer. Geef ze af aan je leider.
- Laat de kleedlokalen opgeruimd achter. Na jullie team komen er 

weer andere teams in en die willen niet graag in jullie rommel zit-
ten.

- De spelers horen van hun trainer of leider wanneer ze moeten spe-
len. Heb je vlak voor het begin van het toernooi nog niets gehoord, 
vraag het dan je trainer of leider.

- Deelnemers aan het toernooi kunnen weer tegen een speciale prijs 
(3 euro) gaan zwemmen in het prachtige zwembad van Sportpunt 
Zeeland. Kaartjes zijn te koop op het secretariaat van het toernooi.

- Er mag alleen gespeeld worden op schone schoenen, dus niet de 
schoenen waarmee je op straat hebt gelopen.

- We proberen elke dag een verzorger te hebben op het secretari-
aat; die is er voor behandeling van blessures, niet om spelers in te 
tapen. Als het niet anders kan, kun je het hem of haar wel vragen, 
maar dan zul je zelf de tape mee moeten nemen.

- Bij een blessure is het niet nodig, dat het hele team het secretariaat 
binnen komt.

- Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Het is zeker niet 
de bedoeling, dat een protesterend team in zijn geheel het secreta-
riaat komt binnen rollen. Als er vragen zijn, is de trainer of leider 
daar uiteraard welkom.

- Tijdens de wedstrijden mogen spelers, die op dat moment niet moe-
ten spelen niet met een bal bezig zijn in de hallen; dat is gevaarlijk. 
Ook in de centrale hal, in de gangen en in de kleedkamers mag niet 
met een bal gespeeld worden. Laat die bal dus maar thuis. Wie toch 
loopt te ballen en wordt betrapt is de bal (voorlopig) kwijt.

- Tijdens het toernooi wordt twee keer per dag een verloting gehou-
den om de kosten te bestrijden. We hopen, dat u meedoet als u er 
bent en loten koopt.

- Het toernooi is recreatief. Er wordt uiteraard een eindstand opge-
maakt, maar er zijn geen prijzen, zoals bekers enz. te winnen.

- De toegang tot het toernooi is gratis. We hopen dat velen een kijkje 
komen nemen. Iedereen is van harte welkom!

Adri de Bruine
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EERSTE	SELECTIE
Trainer
Cees Houtepen 06 54 79 08 71
Assistent	trainer
Joost Folmer 06 53 81 90 14
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene	zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass.	scheidsrechter
Ad Lindenberg 23 05 37

SENIOREN
2e T Erwin v.d. Woerdt 06 22 48 85 61
 L Peter Blomaard 31 25 62
3e T  Huib Quinten 06 13 35 70 76
  Hans de Bruine 21 39 33
 L Ruud Godeschalk 21 20 93
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Humphrey Scholten 23 07 14
  Bas Schuitert 23 33 14
  Nico van Buren 22 92 17
5e T Hans de Bruine 21 39 33
 L Lauran de Hond 21 41 34
  Laurens Oele 06 51 07 27 77
6e L Jesuino dos Santos 22 06 48
  Toon Vermeulen 23 33 87

HOOFD	JEUGDOPLEIDING
	 	 John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A1, B1, C1 Paulus Sohilait 21 53 77
A2, A3, B2, B3,
C2, C3, C4 Wim Steenbergen 22 18 35
D -pupillen Jean Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Philip van Gurp 31 65 00

JUNIOREN
A1 T  Jordan van Langevelde 38 13 95
 L Dirk Veldhof 21 66 58
 V René de Vos
A2 T Vacature
 L John Hofs 21 29 36
A3 T/L Vacature
B1 T Ilvan Schrier
 L Thijs van der Knaap 22 66 00
  Dirk Bakx 
B2 T William Hoondert 64 98 00
 L Henk Steenbakker 21 44 03
B3 T Vacature
C1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85
 L Wilmar Pathuis 25 05 21
C2 T Gerard Murre 21 19 33
   Karel Voorbach 25 10 67
  Ron Traas 06 42 76 11 75
C3 T Wim steenbergen 22 18 35
C4 T Theo van Sabben 23 38 98

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

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

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 06-51 97 72 03

OVERIGE	NAMEN
Consul
Jan van de Plasse 21 23 91
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	VV	KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITEN

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

Info




