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 Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77 
Vice voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 23 28 69
Secretaris Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 33 04 74
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester (a.i. ) Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 21 47 77
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
Voorzitter jeugd Peter Louwman H. R. Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Peter Louwman H.R.Holstlaan 51 4481 DG Kloetinge 25 23 47
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

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

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

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

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Voorzitter Evert de Gijsel Bob Marleylaan 24 4462 LS Goes 21 96 29
 gijsel15@zonnet.nl
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 57 37 41
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 25 02 40
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 06 52 35 10 52
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kledingbeheer André Lockefeir Jan Gresshoflaan 20 4481 DD Kloetinge 21 50 30
 kleding@vvkloetinge.nl
Materiaalbeheer Willem de Vrieze ’s-Gravenp.weg.58 4462 CH Goes 21 46 39
 willemdevrieze@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11
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Van de redactie
Optimisme
Het is gebruikelijk dat deze column bij toerbeurt gevuld wordt door 
een van de redactieleden. Nu het mijn beurt is zit ik wat ongemak-
kelijk achter mijn scherm vanwege een pijnlijke spier in de rug. De 
neiging tot zelfbeklag is dan al snel aanwezig, maar ik bedenk me 
weer dat je blij mag zijn dat je überhaupt wat voelt.
We vinden het heel gewoon dat alles funktioneert, maar na het onge-
val van Paul Dekker ga je daar toch wat dieper over nadenken.
We hopen natuurlijk van ganser harte dat er voor Paul nog verbetering 
mogelijk is. Doorzettingsvermogen en optimisme zijn daarbij heel 
belangrijk.
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Dat doet me denken aan een voor-
val enige tijd geleden.
Ik verliet ‘s morgens mijn pand en 
in het doodlopende stukje straat 
ernaast liep een vrouw op leeftijd 
achter een rollator. Toen ze mij 
zag keerde ze om en vroeg of ze 
misschien van het toilet gebruik 
mocht maken. De nood was ken-
nelijk zo hoog dat ze hiervoor uit 
wanhoop al een stil hoekje had 
uitgezocht.
Ik wees haar het toilet dat geluk-
kig op de benedenverdieping was 
gelegen en na een kort bezoek 
kwam ze zichtbaar opgelucht weer 
tevoorschijn.
We spraken wat over algemene 
zaken en liepen samen naar de 
uitgang. De toegang naar de druk-
kerij ligt wat hoger en omdat ze 
tamelijk slecht ter been was wilde 
ik haar helpen deze hindernis te 
nemen. Doch dat wees ze resoluut 
van de hand. Nee, ze deed alles 
zelf, al van kinds af aan. Op jonge 
leeftijd had ze deze spierziekte op-
gelopen en was gewend er mee om 
te gaan. “Ik blijf altijd optimisch-
tisch”, zei ze. “Dat heb ik van mijn 
moeder. Dat was ook een vrolijk 
mens met een positieve instelling 
en een goed gevoel voor humor. Zij 
heeft jaren voor de klas gestaan 
als lerares Engels en ze schreef 

altijd van die leuke gedichtjes. Ik 
zal er eens eentje voordragen.”

I was sitting with my reet
in a roll of prikkeldreed.
And that wasn’t very fine,
how could I so stupid zijn.

Met een lach namen we afscheid 
en opgewekt vervolgde zij haar 
weg.

Henk Schalkoort 
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Van de voorzitter
De mosselavond op 27 oktober j.l. was een succes. Het was gezellig, de mos-
sels en de saté waren erg lekker (evenals de wijn). De evenementencommis-
sie heeft het weer prima geregeld. Binnenkort zal de evaluatie plaatsvinden. 
Dan wordt er bekeken of het nog beter georganiseerd kan worden. Op pagina 
7 vindt u een verslag van deze avond.

Onlangs ben ik naar Maassluis 
geweest. Jammer dan we wat 
ongelukkig verloren. Met name 
in de 2e helft had er toch meer 
ingezeten. Naar Zwaluwen kon ik 
niet mee. Ik moest bij het 2e zijn 
bij de wedstrijd tegen Duiveland. 

Op 12 november hadden we de 
Algemene Ledenvergadering.
Wat de financiën betreft gaan 
we gelukkig de goede kant op. 
Een financieel voorzichtig beleid 
blijft nodig. We hebben over het 
afgelopen seizoen gelukkig een 
plusje geboekt maar de verschil-
len tussen rekening en begroting 
zijn nog te groot. Verder hebben 
we in de vereniging nog een aan-
tal vacatures dat nog niet is inge-
vuld. We kunnen dus nog steeds 
vrijwilligers gebruiken in alle 

geledingen van de vereniging. 
Heeft u interesse, meldt u zich 
dan bij mij aan. Mijn telefoon-
nummer en adres kunt u vinden 
op pagina 1 van Op de Korrel.

We lopen ook tegen onze capa-
citeit aan wat betreft het aantal 
teams. We zullen dus moeten 
nagaan hoe we dit kunnen oplos-
sen. De jeugdcommissie zal een 
advies maken voor het bestuur. 
Een ander punt van het bestuur 
is dat we het medisch gebeuren 
in de vereniging op een hoger 
niveau willen brengen. In de ALV 
zult U horen hoe we dit willen 
gaan doen. Er is dus nog volop 
werk.

Als ik bij de wedstrijden van het 
1e ben moet ik steeds aan Paul 

Dekker denken. Hij was altijd 
aanwezig. Op zaterdag moest 
je ook niet aan zijn kop zeuren; 
dat was zijn dag om samen met 
de jongens te genieten van het 
voetbal. Hij deed dit toch zo ver-
schrikkelijk graag. Hij kende ook 
veel scheidsrechters en bestuurs-
leden van de andere verenigin-
gen. Plotseling is hier een eind 
aan gekomen. We weten allen 
hoe het met Paul is gegaan.
Paul, we weten dat er nog een 
lang traject voor je ligt en we 
wensen jou en Emmy veel sterk-
te, veel doorzettingsvermogen en 
veel geduld toe.

Met sportieve groeten.
Rinus Dieleman,voorzitter.

Uit de bestuurskamer
• Het bestuur heeft op uitnodiging van de scheidsrechters-

vereniging de uitreiking van de Fair Play Wisselbokaal be-
zocht.

• De BTW verhoging van 1 oktober 2012 zal niet in de kanti-
neprijzen worden doorberekend.

• Het is niet toegestaan om clubkleding te bestellen buitenom 
de beheerder van de clubkleding, Andre Lockefeir.

• Vacatures voor bestuur: Technische Zaken en Jeugdvoorzit-
ter zijn nog niet ingevuld.

• Vacature voor beheerder en aankoop van clubkleding.
• Vacature voor gastheer secretariaat / verzorging materiaal.
• Vacature voor coördinator 4e, 5e en 6e elftal.
• De website is door een aantal mensen nieuw leven ingeblazen, echter de inbreng van onder andere de 

1e selectie blijft matig. Dit laatste is één van de vereisten om deze mensen gemotiveerd te houden om 
deze werkzaamheden te blijven doen. Oproep aan een ieder om met z’n allen de website te onderhou-
den.

• Er zullen afsluitbare ballenrekken worden geplaatst in de nieuwbouw, in de ruimte rechts naast de trap, 
hierdoor kunnen de ballencontainers onder de trap weg.
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Opa Cok uit Kruiningen
Een impressie van een zaterdag bij de voetbal.

Regelmatig bezoek ik op zaterdagmorgen de jeugdwedstrijden van Kloetinge. Ook zaterdag 27 oktober is 
het weer zover. Als ik de Vlake-tunnel uitrijd, schrik ik van de donkere lucht boven Goes. Dit betekent niet 
veel goeds.

Na geparkeerd te hebben bij 
de familie Meulenberg, loop 
ik naar het veld. Net buiten de 
poort hoor ik een oma tegen haar 
kleinzoon zeggen: “Oma gaat 
voortaan wel mee, want dan win 
je tenminste.” Op de velden is 
het stil. De kantine is goed vol. 
Velen hebben geschuild bij de 
kleedaccommodatie. Onweer is 
de boosdoener. De leiding heeft 
iedereen van het veld gehaald en 
terecht gezien het verleden. In 
de bestuurskamer wacht ieder-
een op het signaal om weer 
te mogen starten. Antoine 
van Goethem heeft de regie. 
Het is gezellig vol in de 
bestuurskamer. Willem de 
Vrieze, Tom Hopmans en An-
dré Lockefeir regelen koffie, 
formulieren en beantwoor-
den allerlei vragen. Alles 
loopt een half uur uit, maar 
niemand moppert.
Van Willem krijg ik een 
bakje koffie met een stuk 
lekkere koek (het is altijd 
lekker Jo!). 

Alles gaat weer draaien. Vele 
ouders, opa’s, oma’s en verdere 
familie staan langs het veld, 
waarop (klein)dochter of -(klein)
zoon speelt. Het is altijd weer 
een lust voor het oog om dat te 
zien. Opa de Bruine, meestal in 
het bijzijn van zijn vrouw, heeft 
het weer druk om de diverse 
kleinzoons te volgen.

De eerste uitslagen zijn binnen. 
Soms erg leuke wedstrijdjes, 
maar ook uitslagen waar één 
van de partijen niet geniet (te 
groot krachtsverschil). Inmiddels 

komen erevoorzitter Leen Kraak 
en erelid Rinus Blomaard de be-
stuurskamer binnen. Beide heren 
op een respectabele leeftijd, 
maar altijd present.

Even later stappen de scheids-
rechters Jan Kees de Bruine 
en Harry van Waveren binnen. 
Door de regen kletsnat. Over 
liefhebbers gesproken! Tijdens 
het lange wachten heb ik een ge-
sprek met iemand van fusieclub 
De Westhoek; een fusie tussen 

jeugdteams van een aantal ver-
enigingen op de kop van Schou-
wen. Na een lange aanloop is het 
nu zover. Een leider van Unitas 
’30 vertelt trots over de ver-
nieuwde accommodatie van zijn 
vereniging. Ook vertelt hij over 
het overlijden van de voorzitter; 
iemand die ik een aantal keren 
ontmoet heb.

Als ik weg wil gaan, zie ik opa 
Cok met zijn dochter om de wed-
strijd van C2 te bekijken, daarna 
terug naar Kruiningen.
Om half vier ga ik nog even bij 
Kruiningen – Borsele kijken. Met 

een slecht gevoel stap ik op de 
fiets. Thuis met 2-0 achter tegen 
Alexandria ’66. Bij Kruiningen 
is het nog 0-0, maar de ploeg is 
oppermachtig. Snel wordt het 
1-0, daarna is het wachten op 
2–0 en 3-0. Zoals zo vaak wordt 
het dan 1-1. Kruiningen recht de 
rug en scoort nog tweemaal in de 
slotfase.
Na de wedstrijd een gesprekje 
met oud-scheidsrechter Co de 
Winter en een rapporteur. Uit 
mijn ooghoek zie ik opa Cok. Hij 

strijkt de vlaggen en bergt 
ze op. Zijn vrouw en doch-
ter zijn in de buurt. Nog een 
pilsje drinken in de kan-
tine. Ik heb de deurklink 
nog maar net vast als er 
geroepen wordt: “Jan, Kloe-
tinge staat met 3-2 voor.” 
Blij verrast zoek ik de man 
met de afstandsbediening, 
die even enthousiast is en 
meldt dat hij de uitslag 
door zal geven.

Een pilsje met de vader van 
mijn buurvrouw, 85 jaar en nog 
steeds actief in de klusploeg van 
Kruiningen. Nog een praatje met 
de scheidsrechter. Hij is een oud-
plaatsgenoot.
De kantine is bomvol. Iede reen 
komt mosselen eten. De mosse-
len zijn gratis. Word ik toch nog 
een echte Zeeuw.

Jan van der Weele.

P.s. Opa Cok staat in dit verhaal 
als voorbeeld voor de vele ac-
tieve mensen op zaterdag, zowel 
vrijwilligers als supporters.
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Sponsor van de maand

De Businessclub vv Kloetinge is 
een grote sponsorclub. Er zijn 
bedrijven bij, die bijna iedereen 
kent, zoals de Sponsor van deze 
maand, maar er zijn ook bedrij-
ven waar bijna niemand van weet 
wat of wie er achter die naam zit. 
De redactie van ‘Op de Korrel’ wil 
in elk nummer een bedrijf aan 
u voorstellen. Voor dit nummer 
had ik een gesprek met Jessica 
en haar vader Freddy van Zee van 
Sjaak van Zee Herenmode in de 
winkel aan de St. Adriaanstraat 7 
in Goes.

Sjaak van Zee Herenmode
Kledingsponsor
Al vele jaren lang is Sjaak van 
Zee Herenmode de zaak, die 
de spelers en begeleiders van 
de eerste selectie in de kleren 
steekt. Het gaat dan om vrije 
tijdskleding zoals shirts, jacks en 
winterjacks. Ook de staf wordt 
aangekleed met een kostuum, 
een shirt en een winterjas. (U 
kunt een deel van deze kleding 
zien op de foto’s in de presen-
tatiegids en op de advertentie 
in dit clubblad.) Jessica: “Ze 
zijn natuurlijk wel verplicht 
deze kleding op zaterdag bij de 
wedstrijd te dragen, dat geldt 

ook voor de staf op de bank. Ik zoek kleding uit van de merken, die ik 
ook in de winkel verkoop. Soms gebeurt dat ook, maar dan natuurlijk 
zonder het logo.” Ze zoekt de kleding al uit op de beurzen in februari, 
zodat alles op tijd binnen is. Freddy: ”Ik was nog wel eens laat en dan 
was het spannend of de spullen er zouden zijn voor de fotosessie.” 
Jessica: “ Als op de presentatieavond de gids wordt gepresenteerd 
moeten de foto’s van de spelers en de staf in hun nieuwe outfit daarin 
staan. Ik zoek leuke, vlotte, moderne kleding uit.”

Familiebedrijf
Sjaak van Zee Herenmode is een echt familiebedrijf. De zaak is in 
1925, dus 87 jaar geleden begonnen door de opa van Freddy. Hij ves-
tigde de winkel op de huidige plaats aan de St. Adriaanstraat. Later 
werd de zaak overgenomen door zijn zoon Sjaak van Zee, de vader 
van Freddy. Zij woonden ook boven de winkel. Toen hij 17 was, kwam 
Freddy in de zaak. Hij runde de winkel 23 jaar samen met zijn vader, 
totdat hij in 1985 de zaak helemaal overnam. Freddy: “Ik heb vanaf 

Freddy van Zee met dochter Jessica
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het begin tegen Jessica gezegd, 
dat ik niet van plan was om net 
zo lang samen met haar de zaak 
te runnen. Ik heb zelf gemerkt, 
dat dat niet de ideale situatie 
is.” In 1986 is het pand, of beter 
gezegd de pandjes ( het waren 
oorspronkelijk twee panden) 
waarin de winkel gevestigd was, 
tot op de fundering afgebroken 
en werd de huidige winkel ge-
bouwd. Sindsdien is de winkel al 
weer enkele keren gerenoveerd. 
Jessica: “We streven ernaar 
de winkel elke 8 tot 10 jaar te 
moderniseren, zodat alles er 
goed uitziet.” Freddy: “De St. 
Adriaanstraat is nu eigenlijk een 
toplocatie; het is de verbinding 
tussen het winkelgebied in het 
centrum en dat op het Kolve-
niershof. Het is hier altijd druk 
en het is een voetgangersgebied; 
dus wat wil je nog meer?” Sinds 
2003 heeft dochter Jessica de 
leiding in handen.

SVVK
Freddy is binnen onze vereniging 
zeker geen onbekende; hij heeft 
al heel veel voor de vereniging 
gedaan. Hij is één van de op-
richters van de sponsorstichting 
“Vrienden van Kloetinge” en is 
altijd lid gebleven. Freddy: “Bij 
de verbouwing in 1986 had ik 
veel contact met Leo Slabbe-
koorn. Leo was toen samen met 
een aantal andere ondernemers 
bezig met de oprichting van een 
sponsorclub voor de vv Kloetin-
ge. Hoewel zijn vader een echte 
Goes-man was, sprak vooral de 
opzet van de jeugdafdeling van 
Kloetinge Freddy aan en zo werd 
hij één van de oprichters van 
de SVVK, nu de Businessclub vv 
Kloetinge. Ook is hij een aantal 
jaren bestuurslid van deze stich-
ting geweest en heeft hij heel 
wat nieuwe sponsoren aange-
bracht. Verder heeft hij destijds 
een groot aantal obligaties 
verkocht voor de bouw van de 

kantine. Hij heeft dus zijn sporen 
voor de vereniging wel verdiend.

Jessica
“Ik ben één van de weinige 
vrouwelijke ondernemers in de 
sponsorclub; de meeste leden 
zijn mannen.” Dat is natuurlijk 
niet ongunstig als je een zaak 
hebt in herenmode. Jessica: 
“Veel van de leden van de busi-
nessclub zijn hier vaste klant. En 
ook veel leden van de vereniging 
kopen hier regelmatig hun kle-
ding.” Zij heeft de HBO-opleiding 
Textielmanagement gevolgd, een 
opleiding die haar als onderne-
mer uitstekend van pas komt. “Je 
leert leiding te geven, financieel 
management, marketingtechnie-
ken enz. Ik doe de inkoop zelf; ik 
bezoek beurzen en leveranciers. 
Uiteraard moet je je vakkennis 
bijhouden; je vaktijdschriften 
lezen; het modebeeld op straat 
en op de televisie 
volgen. Zo blijf ik op 
de hoogte, want elk 
jaar is er toch weer 
een bepaalde trend te 
zien. Maar het be-
langrijkste is, dat je weet wat de 
klant wil.”

Service en persoonlijk advies
In de winkel van Jessica kun je 
terecht voor casual, semi-vrije 
tijds kleding, maar ook voor een 
gekleed pak met stropdas en al-
les wat erbij hoort. Jessica: “We 
hebben een groot assortiment 
en zijn volledig klantgericht. Wij 

zullen nooit een klant de winkel 
uit laten gaan met kleding, die 
niet bij hem of bij elkaar past. 
De klanten moeten op ons advies 
kunnen vertrouwen. We gaan hen 
geen kleding aansmeren enkel 
en alleen om te verkopen. Het 
moet verantwoord zijn wat we 
doen. We vinden de persoonlijk 
aandacht voor elke klant uiterst 
belangrijk; we willen tevreden 
klanten!”

Sponsorclub
Freddy is dus van het begin af 
aan betrokken geweest bij de 
sponsorclub; hij is altijd lid 
geweest en Jessica heeft dit 
voortgezet. Freddy: “Toen ik nog 
zelf in de zaak zat, moest ik op 
zaterdag natuurlijk werken. In 
die tijd zond Omroep Zeeland 
Radio telkens live flitsen uit 
van de belangrijke wedstrijden, 
waaronder de wedstrijden in de 

hoofdklas. Ik zei dan tegen een 
klant, die ik aan het helpen was: 
‘Ik pak even een ander hangertje 
en dan ging ik even snel naar 
de radio luisteren.” Zodra de 
winkel dicht was, kwam hij naar 
het Wesselopark. Dat is nu niet 
meer nodig, hij is daar nu vaak 
op zaterdag bij de wedstrijden 
aanwezig. Jessica is zeker niet bij 
elke thuiswedstrijd van Kloe-

Ik zei dan tegen een klant,
die ik aan het helpen was:

‘Ik pak even een ander hangertje
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tinge 1 aanwezig; ook voor haar 
geldt, dat de zaak voorgaat. Wel 
probeert zij aanwezig te zijn bij 
bijzondere wedstrijden, zoals 
tegen Telstar. In de komende 
tijd zal Freddy wel wat meer te 
vinden zijn in de zaak; Jessica 
en Raimond verwachten nl. op 
oudejaarsdag hun baby en uiter-
aard springt Freddy dan bij in 
de zaak. Hij vindt de groei van 
de sponsorclub een goede zaak. 
Jessica: “Het is een belangrijk 
netwerk en bovendien is het erg 
gezellig.” Freddy: ”We komen 
op den duur in de knel met de 

ruimte, maar daarvoor kunnen 
creatieve oplossingen gevonden 
worden, zoals het nieuwe terras 
achter het sponsorhome.” 
We voerden dit gesprek op een 
gure donderdagavond. Voor ik 
weer op mijn fiets stap, haal ik 
nog even twee warme appelbol-
len bij de buurman, Bakkerij 
‘De Gouden Korenaar’. Lek-
ker. Een goed straatje, die St. 
Adriaanstraat! Hoe kan het ook 
anders.

Adri De Bruine

Enkele zakelijke gegevens:
Sjaak van Zee Herenmode
St. Adriaanstraat 7
4461 JC Goes
Tel. 0113 – 215652
www.sjaakvanzee.nl
info@sjaakvanzee.nl

SJAAK VAN ZEE
H E R E N M O D E

De kokers waren al wat vroeg 
gearriveerd. Dat was niet erg; zij 
konden zich hierdoor even ver-
maken in de kantine en hadden 
het best naar hun zin. Zij vonden 
het erg gezellig en hebben nog 
een een bamihap genuttigd voor 
zij om 18.45 uur buiten met 
koken begonnen. 
Er moesten heel wat kilootjes 
worden gekookt, want er was op 
130 personen gerekend, die mos-
sels of saté wilden eten. Piet van 
Oost had voor de heerlijke mos-
sels gezorgd en Wim Verlinde 
voor de saté.
Vanaf het begin was het erg 
gezellig in de kantine en van alle 
kanten kwamen de complimen-
ten over de grootte en smaak 
van de mossels en saté. Er waren 
hele teams aanwezig en dat was 
te merken aan de bar. 
Al met al was het een geslaagde 
avond die waarschijnlijk wel een 
vervolg zal krijgen in het seizoen 

2013/2014. De evenementen-
commissie dankt sponsoren en 
alle vrijwilligers voor hun bij-
drage aan deze geslaagde avond.
De schrijver van dit stuk weet 
niet of er foto’s zijn gemaakt. Ik 
zelf was het vergeten.

Mochten er personen zijn die 
foto’s hebben gemaakt, stuur ze 
dan door naar de webmaster.
Hij kan deze dan alsnog toevoe-
gen aan de site met fotoalbums.

Jos Geerlings

Mosselavond   verslag 27 oktober 2012

Op zaterdag 27 oktober werd weer een mosselavond georganiseerd door de 
Evenementencommissie van de vv Kloetinge.
Na de gewonnen wedstrijd van het eerste tegen Alexandria ’66 bleven nog wat 
personen in de kantine hangen en de rest van de deelnemers aan de mossel-
avond meldde zich tussen 18.00 en 20.00 uur.

De evenementencommissie vlnr.: Jos Geerlings, Jan Nouse, Lauran de Hond, Max Joosse,
Laurens Oele en Timo Jansen.
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Motor2000 is official KTM 
dealer en daarnaast zijn motoren 
van alle merken op bestelling 
leverbaar. Door een jarenlange 
ervaring in de verkoop van 
motoren die met garantie van de 
BOVAG de zaak verlaten, staan 
zij garant voor eersteklas kwali-
teit. Motor2000 is gevestigd aan 
de Schouwersweg 28, 4451 HT 
Heinkenszand. Website: http://
www.motor2000.nl/
Naast de verkoop van motoren 
zijn ze gespecialiseerd in de 
verkoop van onderdelen, kleding 
en accessoires in alle segmenten 
van de motorsport. Motor2000 
beschikt tevens over een eigen 
werkplaats waar u terecht kunt 
voor onderhoud of reparatie van 
uw motor.

Motor2000 in Heinkenszand is 
al ruim 15 jaar een begrip voor 
motorrijders uit Zeeland en ver 
daar buiten. Dit vertrouwen heb-
ben ze verkregen door service en 
coulance voor hun klanten. In elk 
segment van de motorsport; race 
- supermoto - enduro - cross kunt 
u bij Motor2000 terecht voor on-
derdelen, kleding en alle toebe-
horen die men zich wensen kan. 
Zij hebben graag een aandeel in 
uw duurzame aanschaf. 
 

Fysiotherapiecentrum ‘De Tol’ is 
een praktijk voor fysiotherapie, 
manuele therapie, sportfysiothe-
rapie, bedrijfstherapie, echogra-
fische diagnostiek en medische 
trainingstherapie. 

De doelgroepen zijn volwasse-
nen, kinderen en sporters met 
als doel het voorkomen van let-
sel, het vergroten van de mobili-
teit en het hervatten van functies 
en werkzaamheden na uitval 
hiervan, deze factoren zorgen 
ervoor dat de kwaliteit van het 
leven behouden wordt. 

De praktijk is gevestigd aan 
de ‘s-Gravenpolderseweg 2b 
te Goes; voor een uitgebreide 
routebeschrijving kunt u terecht 
op de website: www.fysiothera-
piecentrumdetol.nl

Namens de spelers van B1 bedan-
ken wij de sponsoren voor hun 
steun. 

Kloetinge B1 in nieuwe tenues
Kloetinge B1, dat momenteel op de tweede plek in de 1e klasse staat, is in het nieuw gestoken door twee 
sponsoren. Het team wordt dit seizoen getraind door Rogier Veenstra en Jaap Pijnenburg, beiden bekend 
van de 1e selectie respectie velijk als speler en keeperstrainer. 
De spelers zijn voorzien van een sweater en trainingsbroek door Motor2000 en een wedstrijdshirt door 
Fysiotherapie centrum ‘De Tol’.
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KerstveilingKerstveiling

30 nov.
Sinterklaas

5 jan. 2013
Snertloop

12 jan.
Winterstop/bioscoopdag

25 mei
Dick Bunttoernooi E, F en Mini’s

15 dec .
Kerstveiling

5 jan.
Nieuwjaarsreceptie

? maart
Jeugdbezoek Eredivisiewedstrijd

18 mei
Dick Bunttoernooi D en C

31 mei
ING Bedrijventoernooi

8 juni
Seizoensafsluiting

14-16 juni
Zomerkamp E-pupillen

24, 27, 28, 29 en 31 dec.
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

12 jan.
Mountainbike/wandeltocht

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

Namens de Evenementencom-
missie wensen wij u veel plezier 
en genot bij deelname aan deze 
evenementen.

Bij afgelastingen op zaterdag is 
de kantine gewoon open vanaf 
14.00 uur voor een gezellig 
samenzijn.
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Vrijwilliger van de maand

Zeeland is mooi. Veel Nederlanders die ooit hier geweest zijn, zullen 
het met ons eens zijn. Toch zijn er nog veel landgenoten die onze pro-
vincie nog nooit hebben bezocht en daarom Zeeland slechts kennen van 
de lessen die zij in het verleden op school hebben geleerd. Er zijn nog 
Nederlanders die in de veronderstelling leven dat onze provincie nog 
een eilandengroep is en dat je die eilanden niet allemaal kunt bereiken 
zonder te varen.

Nog niet zo lang geleden 
was er een zakenrelatie 
in Goes die bezocht zou 

worden door iemand uit Noord-
Holland. De telefonische vraag 
van de bezoeker was: “Hoe dik-
wijls moet ik nog varen en hoe 
lang duurt dat dan?” Hoe bestaat 
het dat er nog zulke Nederlan-
ders zijn die (nog) niet op de 
hoogte zijn van de verbindingen 
die tussen de eilanden zijn ge-
maakt. Gelukkig maar voor onze 
vereniging want anders zou het 
moeilijk geweest zijn om spelers 
van Schouwen en Walcheren aan 
te trekken.

Zoveel mogelijk eigen jeugd
Zoals ondertussen bekend is, 
is het streven om in de toe-
komst voor de 1e selectie zoveel 

mogelijk spelers op te leiden in 
de eigen jeugd. De voorbeelden 
hiervan zijn reeds aanwezig 
maar het kan ook zijn dat zo’n 
jeugdlid van een ander eiland 
komt want de VVK is nu eenmaal 
erg in trek. Wij zien dat in onze 
huidige selectie er enkele spelers 
zijn die afkomstig zijn van de 
andere eilanden. Realiseren wij 
ons dat bijvoorbeeld 5 van de 
basisspelers woonachtig zijn op 
Schouwen-Duiveland. Hierop 
kunnen wij trots zijn, want a. het 
zijn niet de minste spelers en b. 
we vinden het fijn dat zij voor 
onze vereniging hebben geko-
zen. Het mooiste van dit alles is 
dat wij nu zelfs een vrijwilliger 
hebben die ook in Schouwen is 
opgegroeid en actief en nuttig 
werk doet voor onze vereniging. 

Hieronder een beschrijving naar 
aanleiding van een gesprek bij 
hem thuis.

Wie is deze vrijwilliger?
Hij woont in elk geval al een 
hele tijd op Zuid-Beveland. 
Vanaf 1965 in ’s Gravenpolder 
en in 1996 is hij in Kloetinge 
komen wonen. Van oorsprong 
echt iemand van Schouwen want 
hij is geboren en opgegroeid te 
Noordgouwe. In die plaats was 
en is geen voetbalclub en hij 
heeft zodoende die sport dan 
ook nooit beoefend. Wel was hij 
een poosje lid van de toenmalige 
plaatselijke korfbalclub. Als je 
in het telefoonboek kijkt onder 
Kloetinge om deze vrijwilliger 
te bellen dan vind je J. Vis en 
Zn. met een 06-nummer en J.W. 

JAAP VIS
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Vis met een abonneenummer. 
Omdat ik Jaap Vis nog niet zo 
lang ken en hem alleen nog maar 
op het sportveld heb aangetrof-
fen, dacht ik op dat adres een 
hele familie aan te treffen. Ik 
heb andere leden gesproken die 
hetzelfde dachten.

Hoe zit één en ander in elkaar?
Wel, heel eenvoudig, want wat 
was het beroep van Jaap? Iemand 
die in de Oostmolenweg bekend 
is, heeft bij een dubbel huis wel 
eens een vrachtwagen zien staan 
waarop stond J. Vis en Zn. Jaap 
heeft destijds het transportbe-
drijf van zijn vader overgenomen 
en dit samen met zijn zoon voort-
gezet. Eerst in ’s-Gravenpolder 
en dus later in Kloetinge. Van-
daar die vermelding in de tele-
foongids. Sinds november 2003 
is Jaap al met dat bedrijf gestopt 
en zijn zoon heeft voor een ander 
beroep gekozen. 

De vraag was: hoe ben je dan bij 
de vv Kloetinge terecht geko-
men?
Eerst even dit. Toen ik Jaap 
benaderde voor een gesprek 
was hij enigszins afhoudend. 
Zijn opmerking was: “Ik ben 
nog niet zo lang bij de club en 
ik wil eigenlijk helemaal niet op 
de voorgrond treden.” Maar ja, 
als ik eenmaal beet heb dan wil 
ik de Vis, figuurlijk gesproken, 
ook vangen. Het moet gezegd, 
toen ik op de afgesproken tijd 
aanwezig was, werd ik door hem 
en zijn vrouw Janet met alle 
egards ontvangen. Er was aan de 
tafel waaraan beiden zaten ook 
een plek voor mij gereserveerd. 
Ook één van de poezen trad mij 
vriendelijk tegemoet en daar 
houd ik wel van. We zitten dus 
met z’n drieën in de kamer aan 
de achterkant met voor mij een 
mooi uitzicht op de achtertuin. 
Ondanks het herfstachtige weer 
schijnt de zon volop en je zou in 

de zon en lekker uit de wind nog 
in die tuin kunnen zitten, een 
ideale plek dus, waarvan zij ook 
vaak gebruik maken. Het huis is 
al wat jaren oud maar het ziet er 
netjes onderhouden en verzorgd 
uit. Het eerste wat Janet vraagt 
is: “Wil je koffie?” “Ja graag, 
maar eerst werken en dan…” 
Dat, ‘dan’, duurt niet zo lang. 
Koffie met een heerlijk stukje 
speciale appeltaart. Plotseling 
hoor ik achter mij, dus aan de 
voorkant van de kamer, een grote 
schreeuw. Het is een papegaai 
die ook mee wil eten van die 
lekkere appeltaart. Dat krijgt hij 
dan ook en nu is hij weer braaf. 
Toch kan hij het niet laten om 
zich af en toe te laten horen. 
Hij praat niet, dus kan ook niet 
vloeken, zoals ik een papegaai 
bij iemand wel eens heb horen 
doen. Men zei toen: ”Dat hebben 
wij hem niet geleerd”, hoewel in 
dat gesprek toch wel eens een le-
lijk woord werd gezegd. We gaan 
er dus vanuit dat deze papegaai 
een goede opvoeding heeft geno-
ten. Wel leuk zo’n beest. 

Klussen dus!
Nou, wat dat betreft is Jaap bij 
Kloetinge op de juiste plaats. Hij 
is als vrijwilliger o.a. gestrikt 
door Arie van Bockhove, een 
vriend van hem. Bovendien heeft 
Paul Dekker, die dus nu helaas 
in een revalidatiecentrum te Rot-
terdam is opgenomen, een duit 
in het zakje gedaan. Achteraf 
blijkt nu dat Jaap voor beheer en 
onderhoud van de gebouwen op 
het sportveld op de juiste plaats 
is. Daar is immers altijd wat te 
klussen dan wel te herstellen of 
te vernieuwen. Omdat ik gehoord 
en op afstand ook gezien had dat 
Jaap daar serieus mee bezig is, 
wilde ik hem graag als vrijwilli-
ger van de maand in ons club-
blad. De vraag is dan ook: “Zeg 
Jaap, heb je ook één of ander vak 
geleerd?” Nee, dat is niet het ge-

val. Jaap is graag bezig en heeft 
zichzelf dit eigen gemaakt. Je 
hebt nu eenmaal van die mensen 
die ergens feeling voor hebben. 
Hij is zoals in het gesprek bleek 
ook wel thuis op het gebied van 
de elektriciteit. Een belangrijk 
gegeven want op dat gebied wil 
ook nog wel eens wat haperen 
en dan is het fijn als je iemand 
achter de hand hebt die dat kan 
herstellen. Natuurlijk kunnen 
we niet om de toestand van Paul 
Dekker heen. Jaap en Paul ken-
nen elkaar al lang. Intussen is 
Paul ook al enkele jaren gestopt 
met werken. Daarna heeft hij zich 
o.a. ingezet bij de bouw van de 
nieuwe kleedlokalen en is hij ook 
op het sportveld blijven klussen. 
Ondanks dat Paul nooit dergelij-
ke werkzaamheden had verricht 
vond hij bij Jaap een luisterend 
oor. Het mooie daarvan is dat 
zij echt vrienden zijn geworden. 
Jaap mist hem dan ook iedere 
dag. 

Jaap is inmiddels uitgegroeid 
tot een echte vrijwilliger die 
we heel erg zouden missen als 
hij om welke reden dan ook 
uit zou vallen. Het klinkt mis-
schien onaardig maar in feite is 
niemand onmisbaar. Gelukkig is 
Rinus Blomaard zodanig hersteld 
dat hij weer regelmatig op het 
sportveld aanwezig kan zijn. Wat 
heeft die man veel betekend op 
de velden van Kloetinge. Hij wist 
elke leiding en ieder boutje te 
vinden, wist zelf ook veel te her-
stellen en wist wie hij in de arm 
moest nemen als hij zelf geen 
oplossing voorhanden had. En nu 
zie je maar, er is toch weer een 
goede vervanger gevonden die 
het wellicht op een wat andere 
manier aanpakt.

Wat vindt Jaap eigenlijk van de 
vv Kloetinge?
Het is een ontzettende actieve en 
gezellige club. Er is echter geen 
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koetje zo bont of er zit toch wel 
een vlekje aan. En wat zijn die 
vlekjes dan? Nou, aan de commu-
nicatie ontbreekt wel het één en 
ander. Er worden ook nogal eens 
zaken toegezegd die niet worden 
nagekomen. Een voorbeeld hier-
van is de watervoorziening voor 
de douches. De druk laat veel te 
wensen over en dat vindt Jaap 
een ergernis. Verschillende per-
sonen zijn hierop aangesproken 
maar niemand is nog met een 
oplossing gekomen. Weliswaar 
zijn er verschillende theorieën 
maar wie heeft en zorgt voor de 
oplossing? Jaap weet van zichzelf 
dat hij soms bepaalde zaken snel 
gerealiseerd wil zien, maar het 
is noodzakelijk dat hier spoedig 
iets aan gebeurd. “Ja, ik weet 
het,” zegt Jaap, “niet alles kan 

want er zijn niet overal voldoen-
de financiële middelen voor.” 
Wie kunnen we hier een warme 
douche voor geven naar het voor-
beeld van het programma Radar?

Kom je ook wel regelmatig kijken 
als het 1e elftal thuis speelt?
“Ja natuurlijk!” zegt Jaap. “Toen 
ik nog geen vrijwilliger was 
kwam ik ook wel eens. Toch is er 
een voorwaarde aan verbonden.” 
En die is? “Mijn zoon woont in 
’s-Gravenpolder en die heeft drie 
kinderen, mijn kleinkinderen 
dus. Het zijn de liefste kinderen 
van de hele wereld en ze zijn nu 
alle drie lid van Apollo, de voet-
balclub van ’s Gravenpolder. De 
oudste is 15 en die speelt in B1, 
de tweede is 13 en speelt in C1, 
de derde is een meisje en is nog 

maar pas lid dus die moet eerst 
nog een beetje oefenen. Paul 
Sohilait is momenteel de trainer 
van B1. Als één van de kinderen 
moet spelen laat ik Kloetinge 
voor wat het is.” De kleinkinde-
ren gaan voor en dat kan ik met 
Jaap eens zijn. Janet was bij het 
gehele gesprek aanwezig. Zij 
helpt af en toe ook in het club-
huis maar zij heeft van tevoren 
te kennen gegeven dat ze niet 
als vrijwilliger in het gesprek be-
trokken wilde worden. Dat heb ik 
gerespecteerd maar los van wat 
op papier is gekomen hebben we 
met z’n drieën toch gezellig over 
de vv Kloetinge en nog andere 
zaken gesproken.

Leen Kraak

Mathijs was pupil bij de wedstrijd Kloetinge - Alexandria’66 (3-2)
op zaterdag 27 oktober.
Hij is 8 jaar en speelt in F1.
Trainers/leiders zijn Jan Bouman, Jan-Kees de Bruine en Jacco Honingh

Vragen
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat het de beste club is.
Wat vind je leuk aan de training?  Partijtje.
Denk je later het 1e te halen?  Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken?  Regelmatig.
Welke hobby’s heb je nog meer? Met Lego spelen.
Op welke school zit je? Prinses Ireneschool.
Wat wil je later worden? Piloot.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer?  Ronaldo.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Ikzelf.
Wat lust je niet graag?  Spinazie en worteltjes.
Wat eet je het liefste? Pizza.
Waaraan heb je een hekel? Vals spelen.
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld.
Wat kan je het beste bij voetballen? Van alles wat.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge F-pupillenkamp.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-0. 

Mathijs Honingh

Pupil van de week

Mathijs HoninghMathijs Honingh
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Eerlijk duurt het langst
Het bovenstaande is een gezegde want het woordje ‘langst’ staat niet afzonderlijk in het woordenboek 
maar wordt wel regelmatig gebruikt. Je weet maar nooit wat er in het woordenboek staat want onlangs zijn 
er een paar woorden, die in de loop der jaren zijn ontstaan, toegevoegd. Goed, maar daar gaat het nu niet 
over, echter wel over het gezegde op zich. Tegenwoordig staat er regelmatig in de krant dat er diefstallen 
in winkels plaats vinden of dat er ergens is ingebroken en sieraden of goederen zijn ontvreemd. Het zijn 
niet altijd jongeren die hierbij betrokken zijn en toch worden die er vaak op aangekeken. Dat is niet eerlijk 
want graag wil ik het tegendeel hiervan bewijzen met een voorval dat rondom ons sportveld heeft plaats 
gevonden. 

Natuurlijk wordt er in de kleed-
lokalen van sportvelden in zijn 
algemeenheid nog wel eens wat 
gepikt. Er wordt echter ook veel 
in kleedlokalen achtergelaten. 
Schoenen, jacks, shirts en ga zo 
maar door. Een beetje slordig 
dus! Nu, mijn geval. Natuurlijk 
was ik op 26 september j.l. ook 
aanwezig bij de wedstrijd Kloe-
tinge – Telstar. Vanwege de te 
verwachten drukte en de beperk-
te parkeergelegenheid was ik op 
mijn E-bike, het vervoermiddel 
van deze tijd. Zodra ik mijn fiets 
ergens parkeer is het voor mij 
een automatisme: sleutel van het 
slot halen want je weet tegen-
woordig maar nooit of bij terug-
komst je rijwiel er nog staat. 
Wellicht was ik al zo gefocust op 
de wedstrijd dat het automatis-
me mij in de steek heeft gelaten, 
althans dat bleek achteraf. Toen 
ik na afloop van de wedstrijd 

naar huis ging vond ik de sleutel 
niet in mijn zak. Ook let ik altijd 
goed op in welke zak ik die stop. 
Niet bij je zakdoek bijvoorbeeld 
want als je die gebruikt, komt 
misschien de sleutel mee. Dan 
toch dit keer de sleutel op één 
of andere manier verloren? Bijna 
onmogelijk. Misschien zal die 
sleutel dan nog wel in het slot 
zitten. Dit is haast onmogelijk 
want waar is dan mijn automa-
tisme gebleven. Jawel hoor, mijn 
e-bike stond er nog maar zonder 
sleutel in het slot. Wel verdraaid, 
zou misschien, als ik die sleutel 
was vergeten er af te halen, een 
kwajongen dat gedaan hebben 
en deze in de bosjes hebben 
gegooid of hebben meegenomen! 
Een bar slechte gedachte toch! 
Zeker als achteraf blijkt dat jezelf 
de nalatige bent. 

Wat nu is er gebeurd?
Eerst even dit, ik kon dus niet 
naar huis met de fiets die op slot 
stond. Bovendien is een E-bike 
nog zwaarder dan een gewone 
fiets. Even mijn vrouw bellen 
want mijn mobiel had ik op zak. 
Een reservesleutel ligt thuis in de 
kluis. Geen probleem dus, want 
mijn vrouw arriveert spoedig met 
die reservesleutel. ’s Zaterdags 
maar eens even in het clubhuis 
vragen of iemand de sleutel mis-
schien gevonden heeft. Jawel, ie-
mand, naam niet geheel duidelijk 
heeft deze sleutel gebracht. Een 
jongen had gezien dat de fiets 
niet op slot stond omdat de sleu-
tel er nog op stak. Hij heeft de 

fiets alsnog op slot gezet met de 
gedachte: ‘Als ik dat niet doe dan 
is de mogelijkheid aanwezig dat 
die goeie E-bike wordt gestolen.’ 
Zeer attent toch! Het heeft een 
weekje geduurd voor ik er achter 
kwam wie deze jongen was. Het 
bleek een lid te zijn van onze 
vereniging, de leider van A1. Een 
zeer attente en eerlijke jonge-
man. Een leider die een voor-
beeldfunctie uitstraalt. Bravo, 
Yannick Sohilait. Ook je ouders 
mogen trots op je zijn want daar 
ligt ongetwijfeld ook een stukje 
opvoeding aan ten grondslag. 
Ik heb hem al schriftelijk met 
een attentie bedankt. Ook het be-
stuur van de vereniging vindt het 
fijn om zoiets te horen. Daarom 
mag ongetwijfeld het gezegde 
worden aangehaald: Eerlijk duurt 
het langst!

Leen Kraak, ere-voorzitter

Yannick Sohilait
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Reserveer alvast deze
2e zaterdag in januari

• MTB tochten 25 en 50 kilometer
• Wandeltochten 10 en 20 kilometer
• Starttijden
 lange wandeltocht tussen 10.30 en 1200 uur
 andere tochten tussen 12.00 en 13.30 uur
• Inschrijfgeld 5 euro
• Na afloop erwtensoep en loterij
• Muziek Sturm Disco & DJ Services

Verdere info volgt op www.vvkloetinge.nl 

We
gaanweer vanstart!

MTB-Wandeltocht Kloetinge - 12 jan. 2013

Els van Teijlingen
uit Goes begon in 2001 een 
opvanghuis voor kinderen 
met AIDS in Soroti, het 
noordoosten van Oeganda. 
Dit werk is inmiddels uitge-
breid naar een tweede huis. 
Els en haar Oegandese me-
dewerkers brengen daar ook 
huisbezoeken, geven hulp 
aan moeders in het zieken-
huis, de gevangenis, scholing 
aan kinderen…

Theo van Teijlingen en
Bernard Ruijsink
zitten in het bestuur van 
stichting de Figurant uit 
Goes, een instelling die het 
werk van Els met raad en 
daad ondersteunt.
Zo heeft deze stichting bij-
voorbeeld een geheel nieuwe 
polikliniek geschonken aan 
het plaatselijke ziekenhuis 
waar meer dan 1700 kin-
deren uit het Soroti district 
worden begeleid in hun strijd 
tegen AIDS.

Maar Theo en Bernard zitten 
ook bijna elke thuiswedstrijd 
op de tribune bij het eerste. 
Amecet en vv Kloetinge, 
directe lijntjes dus, bijna van 
de tribune tot in Oeganda.
En dat werkt.

Voor meer informatie:
kijk op www.defigurant.nl of 
kijk op Els haar blog, waar 
zij wekelijks verslag doet 
van haar belevenissen: www.
amecet-soroti.blogspot.com/
Of vraag Theo of Bernard op 
een zaterdagmiddag…

50% van het inschrijfgeld gaat naar
Amecet (schuilplaats van vrede) in Oeganda

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

JAN EN BART ZANDEE door Gerben Polderdijk

Bart Zandee is 11 jaar, speelt vanaf zijn 5e jaar bij Kloetinge en nu in D2.
Jan Zandee is 44 jaar, speelde vanaf zijn 7e jaar in de jeugdelftallen bij Kloetinge en bij de senioren in de 
lagere elftallen.

“Hij presteert veel beter dan ik op zijn leeftijd”

Zwaar seizoen
Bart is de vaste linksback van 
Kloetinge D2. Een linkspoot die 
graag de bal afpakt en dan mee 
ten aanval trekt: “Het leukste is 
als ik scoor. Ik scoor niet zo vaak 
als linksback, maar ik ga wel mee 
naar voren.
Ik vind het leuk de bal af te 
pakken, mee te gaan naar voren 
en dat de spitsen dan scoren.” 
Vader Jan herkent de opbou-
wende kwaliteiten van zijn 
zoon: “Bart kan aardig de bal 
onderscheppen, maar hij kan het 
ook een vervolg geven. Hij ziet 
steeds beter de ruimte waar hij 
het best naar toe kan spelen.” 
Bart groeit daarin, vindt Jan. 
Het zware seizoen vorig jaar in 
de Brabantse hoofdklasse voor 
E-teams heeft zijn ontwikkeling 
versnelt. “Ze moesten als Kloe-
tinge E2 team tegen allemaal 
Brabantse E1 teams. Daar zaten 
een aantal dikke nederlagen bij, 

vooral in het begin. In de tweede 
seizoenshelft ging het al stuk-
ken beter. Hij moest leren snel 
te handelen, anders ben je de 
bal kwijt. En hij heeft geleerd 
dat af en toe even een shirtje 
vasthouden niet erg is. Je kunt 
ze achterin niet zomaar voorbij 
laten lopen, anders is het een 
doelpunt.”

Gedreven
Wie iets langer rondloopt bij 
Kloetinge weet dat vader Jan 
een voetballer was die ook vaak 
achterin het elftal te vinden was. 
Jan: “Ik was ook verdediger, 
maar ik weet niet of ik zo gedre-
ven was als Bart. Hij presteert 
veel beter dan ik op zijn leeftijd. 
Ik had wel veel inzet. Daarom 
ben ik ook op mijn 30e gestopt. 
Voor mij ging het eerst om het 
voetballen, daarna pas de kan-
tine. Toen dat voor sommigen 
belangrijker werd dan het voet-

ballen, dacht ik: ik kan er beter 
mee ophouden.” 
Het is voor Jan niet lastig zijn 
zoon te typeren: “Bart is erg 
gedreven. Als hij iets doet, wil 
hij het goed doen. In ieder geval 
wat betreft sporten. Bij tennis 
wil hij echt winnen. Bij partijtjes 
op training bij het voetballen 
ook. Op school wil hij ook de din-
gen goed doen, zijn topografie 
bijvoorbeeld.” Volgens Jan ligt 
de ontwikkeling van die karak-
tertrek van zijn zoon deels in het 
verleden: “Bart is een doorzetter. 
Hij heeft in zijn eerste levensjaar 
een moeilijke start gehad. Hij is 
veel in het ziekenhuis geweest. 
Ik heb het idee dat hij daar extra 
sterk uit is gekomen.” 

Ontwikkeling
Zijn gedrevenheid betekent 
voor Bart niet dat hij lang treurt 
na een verlies. De hoeveelheid 
nederlagen van vorig seizoen 
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waren ook wat dat betreft 
leerzaam. Bart: “Dat was niet 
altijd leuk, maar het wende wel. 
Als ze gewoon beter zijn, ben ik 
niet boos. Soms ben ik dat wel. 
Vooral als iemand niet goed zijn 
best doet. Maar daar zeg ik dan 
niet veel van.” 
Dit eerste seizoen in de D-juni-
oren ligt er voor Bart nog een 
andere uitdaging: voor het eerst 
voetballen met zijn elven op een 
groot veld. Volgens Jan gaat het 
hem goed af: “Hij merkt dat hij 
dan langere passes kan geven. 
Die komen van hem meestal wel 
lekker aan.”

Opa en oma
Hoewel Bart graag tennist, en 
aan snowboarden en mountainbi-
ken doet, staat voetbal voor hem 
bovenaan de lijst van favoriete 
bezigheden. Een groot deel van 
de zaterdag gaat er vaak aan 
op. Na zijn eigen wedstrijd gaat 
Bart vaak op zaterdagmiddag 

weer naar het Wesselopark om 
te voetballen in de kooi of op het 
trainingsveld. Hij heeft het naar 
zijn zin bij de vereniging: ”Kloe-
tinge is een leuke club. Ik ken 
er veel mensen. En er zijn mooie 
kleedkamers en de tribune.” 
Ook zijn opa en oma volgen de 
club trouw. Natuurlijk volgen ze 
Bart en zijn broer Pim die in B3 
speelt, maar ook het eerste team 
heeft hun aandacht. Bart: “Oma 
weet alle uitslagen en zo !.”

Op tijd stoppen
Jan is jarenlang trainer geweest 
van het team van zijn zoon, maar 
is daarmee dit jaar gestopt. Net 
op tijd, denkt hij, voordat het 
trainerschap de band met zijn 
zoon nadelig gaat beïnvloeden: 
“Ik heb het trainen altijd leuk 
gevonden en heb het met veel 
plezier gedaan. Soms riep ik 
de laatste tijd iets naar hem en 
dan reageerde hij niet meer zo. 
Toen dacht ik, voordat we ruzie 

hebben, moet iemand anders het 
wellicht eens gaan doen. Ik wist 
dat er voor dit seizoen trainers 
en leiders waren. Toen heb ik 
gezegd: ik stop met trainingen 
geven. Nu ga ik Wim Steenber-
gen helpen met de coördinatie 
van de B-junioren.”

Je best doen
Bart en zijn vader hebben een 
prima band met elkaar, dat blijkt 
wel tijdens het gesprek. Bart: 
“Mijn vader is aardig. Je kunt 
ook wel met hem lachen. Soms 
is hij boos. Als ik mijn huiswerk 
niet maak, bijvoorbeeld.” Vader 
Jan is op zijn beurt trots op zijn 
zoon en heeft vertrouwen in zijn 
toekomst: “Natuurlijk ben ik 
trots op hem. Gezien zijn karak-
ter gaat hij wel bereiken wat hij 
wil bereiken, denk ik. Ik vind het 
belangrijk dat hij, bij wat hij ook 
doet, goed zijn best doet. En dat 
zit wel goed bij hem.”

Bart daagt zijn vader uit
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Cas was pupil bij de wedstrijd Kloetinge - Nieuw Lekkerland (2-1)
op zaterdag 10 november.
Hij is 7 jaar en speelt in F9. Trainer/leider is Richard.

Vragen
Waarom voetbal je bij Kloetinge? Ik woon in Kloetinge en daar
 voetballen mijn vriendjes ook.
Wat vind je leuk aan de training? Partijtje spelen.
Denk je later het 1e te halen? Ja, het eerste van Ajax!
Ga je vaak naar het 1e kijken? Niet zo vaak, maar wel eens.
Welke hobby’s heb je nog meer? Speel graag met Lego.
Op welke school zit je? Kloetingseschool.
Wat wil je later worden? Profvoetballer bij Ajax.
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? Tomatensoep.
Wat eet je het liefste? Frikandel speciaal.
Waaraan heb je een hekel? Verliezen vind ik niet zo leuk.
Op welke positie speel je het liefst? Aanvaller, maar ben ook een goede verdediger.
Wat kan je het beste bij voetballen? Penalties, hard schieten.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Het eerste van Kloetinge begeleiden met de wedstrijd
hebt meegemaakt? Kloetinge-Telstar. Ik mocht met de aanvoerder van Telstar het
 veld op.
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 3-0. 

Pupil van de week

Opkomst beide elftallen met de pupillen voor het duel in de Amstelcup tegen Telstar.

Kleine foto Cas de Bilde en z’n mooiste moment.

Cas de Bilde



18 | OP DE KORREL - november 1012

Hoofdstad
Op de eerste zondag van het nieuwe seizoen mocht ik naar de hoofd-
stad van onze mooie provincie. De plaatselijke derde klasser nam het 
op tegen een ploeg uit het West Brabantse die was gepromoveerd. De 
eerste twintig minuten lieten beide ploegen zien dat ze er zin in had-
den en ik moest flink aan de bak. Na een gele kaart voor de bezoekers 
werd het gelukkig wat rustiger. De thuisclub scoorde twee keer voor en 
drie keer na rust en had zodoende weinig moeite met de tegenstander. 
Maar zelfs de verliezende ploeg was na afloop tevreden met de scheids 
en daar doen we het tenslotte voor.

DE COLUMN
VAN KEES

Hoofdklasse
De week erna mocht ik zowaar 
weer eens hoofdklasse fluiten. 
Het was weliswaar reserve 
hoofdklasse maar toch. De reis 
ging weer naar het Walcherse 
waar de reserves van deze ver-
eniging het opnamen tegen een 
ploeg uit midden Brabant. De 
aanvangstijd van deze wedstrijd 
was op een tijd dat ik normaal op 
zondagsmorgen ga nadenken of 
ik leef of niet dus was mijn hele 
bioritme verstoort. De ontvangst 
was prima alleen was de as-
sistent van de thuisclub voor de 
wedstrijd zoek. Na wat speur-
werk bleek hij bij het verkeerde 
hokje te staan. Over de wedstrijd 
kunnen we kort zijn. Het vijfkop-
pige publiek en de rapporteur 
zagen de bezoekers in de eerste 
helft liefst zes keer scoren en 
de thuisclub deed het nog één 
keer in de tweede helft. Dus het 
verschil was duidelijk. Gelukkig 
bleef de thuisclub ondanks de 
grote nederlaag netjes voetbal-
len. Ik had zeker geen moeilijke 
morgen en deel van de middag. 
Helaas had ik toch nog één kaart 
nodig toen een invaller van de 
thuisploeg even liet zien waarom 
hij er niet vanaf het begin in 
stond. In ieder geval had ik mijn 
diepte record van het aantal 
toeschouwers gevestigd. Je kan 
maar ergens blij mee zijn. 

Opgewaardeerd
De derde week van september 
mocht ik naar een stadsderby in 
het midden van Brabant. Had ik 
de vorige week constant gehoopt 
op een andere aanstelling juist 
nu ik er niet op zat te wachten 
kwam hij. Ik werd opgewaar-
deerd naar de derde klasse. 
Op zich natuurlijk hartstikke 
tof maar ik was toch enigszins 
teleurgesteld. Een stadsderby is 
tenslotte altijd leuk. Het werd 
nu een wedstrijd in een dorp 
in westelijk Brabant. Met een 
beetje goede wil kon je het nog 
een streekderby noemen. De 
bezoekers had ik vorig seizoen 
nota bene drie keer gefloten. 
Zij zijn net als ik te licht bevon-
den voor de tweede klasse en 
gedegradeerd. Het was wel heel 
ontroerend om te zien dat de 
bestuurders van deze ploeg voor 
de wedstrijd net deden of ze mij 
niet kenden. In het veld verbor-
gen de spelers helemaal niets en 
het was al direct: “Ha scheidsje, 
ook gedegradeerd?” Het was al 
snel duidelijk dat de thuisclub 
niet opgewassen was tegen de 
bezoekers die in de eerste helft 
dan ook verdiend op voorsprong 
kwamen. Er was in de eerste 
helft nog wel een leuk spelregel 
moment. De bezoekers kregen 
een vrije trap maar de aanvoer-
der van de thuisploeg vroeg of 

ik even wilde wachten omdat hij 
zijn veter moest strikken. Dat 
dacht ik dus niet en de bezoekers 
namen snel de vrije trap waaruit 
een gevaarlijke situatie ont-
stond. De trainer van de thuis-
ploeg, een duidelijke spelregel-
kenner ging helemaal uit zijn 
plaat. “Scheids waarom wacht 
je nu niet totdat hij zijn veters 
heeft gestrikt?” In de rust heb 
ik hem maar even uitgelegd dat 
het zo niet werkt. Hij was zeer 
verbaasd want bij zijn zoontje 
in de Dtjes wachtte de scheids 
ook altijd. Toen hem het verschil 
maar weer uitgelegd tussen een 
Dtje en zijn aanvoerder. Gelukkig 
snapte hij het. In de tweede helft 
verdubbelden de bezoekers de 
voorsprong en was de wedstrijd 
gespeeld. Alhoewel ik er nog wel 
voor had kunnen zorgen dat het 
een kwartier voor tijd spectacu-
lair werd. De aanvoerder van de 
bezoekers maakte een forse over-
treding op het middenveld die 
geel waard was. Nu had hij er al 
één gehad in de eerste helft (de 
enige overigens in de wedstrijd). 
De veelbelovende aanval ging 
door en er kwam een geweldige 
kans uit voort. De keeper plukte 
de bal echter en de thuisploeg 
ging weer in de aanval. Het 
duurde zolang voordat de bal 
uitging dat ik er veel te lang over 
na kon denken. Zo bedacht ik dat 
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die speler zijn hamster misschien 
die morgen wel overleden was of 
dat zijn wandelende tak verkou-
den was kortom allerlei verzach-
tende omstandigheden om hem 
zijn tweede gele kaart niet te 
geven. En zodoende (schijter) 
gaf ik hem geen kaart meer. Ik 
ben nog wel langs hem gelopen 
om te waarschuwen maar dat is 
natuurlijk slap. De trainer van de 
thuisclub riep ook: “Je kunt niet 
blijven waarschuwen scheids!” 
Even later kon ik mijn spelregel-
kennis gelukkig nog wel even 
etaleren toen een speler na een 
ingooi die niet goed lukte zelf de 
bal maar weer aan zijn voet nam. 
Indirect tegen dacht ik maar daar 
hadden de spelers nog nooit van 
gehoord. Ondanks mijn weer fa-
lende kaartenbeleid waren beide 
ploegen tevreden en kon ik weer 
vele handen schudden.

Zondebok
Tot nu toe liep het seizoen heer-
lijk en het wachten is dan altijd 
op de wedstrijd die niet lekker 
loopt. Het vreemde is dat ik een 
rot voorgevoel had toen ik deze 
week naar mijn wedstrijd reed. 
Het was een wedstrijd tussen 
twee West-Brabantse ploegen. 
De ontvangst was ook alles 
behalve leuk. Een overigens heel 
vriendelijk oud baasje ontving 
mij, maar helaas had hij zijn 
trainingspak sinds de oprichting 
van de club niet meer gewassen 
waardoor er een geur rond hem 
hing die niet echt prettig was. Of 
er verder niemand in het bestuur 
zit bij deze vereniging weet ik 
niet, maar ik heb heel de middag 
verder niemand gezien (of gero-
ken). Al direct vanaf het begin 
van de wedstrijd had ik het idee 
dat het niet mijn middag ging 
worden. Ten eerste was het drui-
lerig weer. Ten tweede werd de 
wedstrijd gespeeld op kunstgras 
van het oudere type. Daar heb ik 
dus ook al een hekel aan. Vanaf 

het eerste fluitsignaal lieten de 
bezoekers geen kans onbenut 
om te laten blijken dat ik er 
niets van kon. Het niveau van 
de wedstrijd was ook nog eens 
heel slecht want de bezoekers 
konden niet voetballen en de 
thuisploeg lukte het deze middag 
niet zo goed. Toen de thuisploeg 
voorkwam werd het commen-
taar op mijn leiding alleen maar 
erger. Net voor rust kwam het 
eerste moeilijke moment. De 
rechtsbuiten van de bezoekers 
liep achterlangs de verdediging 
en snelde het strafschopgebied 
in waar hij licht werd aangetikt 
en viel. Ik floot direct voor een 
strafschop en gaf de dader geel 
maar de bezoekers vonden dat 
het rood moest zijn omdat hij 
een doelkans ontnam. Ik was 
daar niet van overtuigd maar je 
kunt het zo uitleggen. Gelukkig 
scoorden ze en verstomde het 
verzet even. Toen een speler een 
minuut later uitgleed en mij vol 
meenam in zijn val waardoor er 
prachtige afdrukken van noppen 
op mijn beide scheenbenen ston-
den wist ik het zeker dit was niet 
mijn dag. Kort na rust kwam de 
thuisploeg weer op voorsprong 
en begonnen de bezoekers weer 
met hun irritante gedrag. De bal 
zou over de zijlijn geweest zijn 
voordat de voorzet kwam. Dit 
was absoluut niet zo maar goed 
je kunt het proberen. Maar mijn 
gifbeker was nog lang niet leeg. 
Halverwege de tweede helft 
snelde de spits van de bezoekers 
samen met de laatste man van 
de thuisploeg op het doel af. Hij 
trok op een gegeven moment kort 
aan het shirt van de verdediger 
waardoor die uit balans raakte 
en ook aan het shirt van de spits 
ging hangen. Gezamenlijk gingen 
ze naar de grond. Bij die eerste 
overtreding wilde ik al fluiten 
maar op de één of andere manier 
lukte het mij niet geluid uit mijn 
instrument te krijgen. Direct erna 

lukte dat wel. Natuurlijk dacht 
een groot deel van de aanwezi-
gen aan een strafschop. Maar ik 
gaf een vrije trap voorde andere 
kant in verband met de eerste 
overtreding en toen waren de 
rapen helemaal gaar. Toen kort 
voor tijd de linksbuiten van de 
bezoekers net over de middenlijn 
weer aan zijn shirt werd gepakt 
en ten val kwam schreeuwde 
men opnieuw om rood. Toen ik 
geel gaf omdat hij zeker niet 
doorgebroken was en hem ook al 
geen doelkans werd ontnomen 

Ledenmutaties

Nieuw
Joey Blankenburgh
Jimmy van Damme
Carlos de Jonge
Yaniek de Keijzer
Levi van Meelen
Phu Ngo
Romek Nobels
Rocco Scholten
Barry Sonke

Vervallen
Serif Ayerdem
Charlo Blommaert
Edo Bolkenbaas
Stan Gelok
Joost Groeneveld
Wilco Lievense
Farouk Mohammed Elouarik
Freek Möhlmann
Koen Schiebaan
Miqel Timmerman
Sasha de Waal
Sebastiaan Wiskerke
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ontplofte men helemaal. Na vijf 
minuten blessuretijd en vijf gele 
kaarten was ik het wel beu. Ik 
voelde me niet echt prettig toen 
een speler of vijf van de bezoe-
kers dreigend op me af kwamen. 
Ik ben maar een aantal passen 
achteruit gegaan iets wat ik 
zelden doe. Toen kwam de trai-
ner die me aanvankelijk netjes 
een hand gaf maar vervolgens 
ging vertellen dat hij vroeger in 
Zeeland trainer was geweest en 
ik ook daar altijd alle wedstrij-
den liep te verkloten. Kortom 
hij had zijn zondebok te pak-
ken. Helaas ga ik dan ook altijd 
nog terug praten waardoor het 
allemaal dreigde te escaleren. 
Gelukkig kwam toen de assistent 
van de bezoekers erg goed werk 
doen en de gemoederen kalme-
ren. Begrijp me goed ik kan me 
de emoties ook best nog wel 
voorstellen want de beslissingen 
die ik nam waren zeker voor 
discussie vatbaar. Alleen is het 
jammer dat men dan niet de rust 
kan bewaren om op een normale 
manier om uitleg te vragen. Wat 
mij wel opviel was dat er toch 
ook nog een man of zes van die 
ploeg netjes een hand kwamen 
geven en me gewoon bedankten. 
Na de wedstrijd was weer alleen 

de trainingpakman en de leider 
van de bezoekers aanwezig. Maar 
snel alles ingevuld en wegge-
gaan. Dit was absoluut niet leuk 
maar zoiets heb je wel eens. 

Eerherstel
De laatste zondag van de maand 
mocht ik naar het mooie Zeeuws 
Vlaanderen. Gezien mijn erva-
ringen van de week ervoor ging 
ik toch niet echt met een goed 
gevoel door de tunnel. Vooral 
ook niet omdat de gasten he-
melsbreed drie kilometer van 
mijn woning hun thuiswed-
strijden spelen. Dat geeft altijd 
vooroordelen. Gelukkig was de 
ontvangst bij deze vereniging 
allerhartelijkst en werd er met 
geen woord over mijn woon-
plaats gesproken. Zelfs niet toen 
het bestuur van de bezoekers 
binnenkwam en luidkeels “hoi 
Kees” riepen. Toen maar vlug 
aan mijn warming-up begonnen. 
Het was heerlijk weer en direct 
vanaf het begin liep de wedstrijd 
lekker. De ploegen speelden niet 
best maar waren wel aan elkaar 
gewaagd. Het was vooral prettig 
dat mijn beslissingen werden ge-
accepteerd en dat de sfeer in het 
veld prima was. Bij de eerste de 
beste stevige overtreding trok ik 

direct geel en ook dat pakte goed 
uit want tot aan de rust gebeurde 
er niets noemenswaardigs meer. 
Na rust bleef het een lekkere pot 
al werden de gasten plotseling 
overlopen door de thuisploeg 
die vier keer scoorde. Men bleef 
mijn beslissingen accepteren en 
dan is fluiten echt een hele leuke 
hobby. Ik moest nog twee keer 
naar de borstzak waarbij vooral 
de laatste kaart toch wel voor 
enige emotie zorgde. De aanvoer-
der van de thuisploeg ging bij 
een scrimmage luid schreeuwend 
naar de grond maar het leek mij 
best mee te vallen. Toen ik dan 
ook floot en een vrije trap tegen 
gaf lachte hij me eigenlijk uit en 
dat vond ik net even niet gepast. 
Ik zie er best belachelijk uit 
maar dat hoeft niet iedereen te 
weten. In tegenstelling tot vorige 
week mocht ik na de wedstrijd 
vele handen schudden zelfs van 
de verliezers. Toen ik op dinsdag 
ook nog eens de maximale score 
haalde voor de spelregeltoets en 
de conditietest was ik er weer 
helemaal bovenop! Kijken of ik 
dat in oktober vast kan houden. 
U hoort ervan.

Kees

 

December
2 Rida Daoudi
3 Wouter van der Kuijl
9 Camron Harinck
10 Thomas Snoek
21 Stijn van Rooijen
22 Pelle Eulink
27 Jochem Schipper

Verjaardagen
F-Pupillen en Minipupillen
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Iedere voetbalvereniging heeft wel zo’n elftal. Al-
tijd in de schaduw van de grote teams, altijd leuren 
om een grens- of scheidsrechter, altijd op een veld 
spelen ver achteraf, altijd in de late namiddag, 
altijd zelf de was doen, en altijd omkleden in een 
kleedkamer die daarvoor al door vele teams is 
gebruikt.

KLOETINGE 6

Rick Sturm
Gastkeeper, is nog 
jeugdspeler maar staat 
nu al zijn mannetje.

Wim Traas
Het technisch brein van 
de groep.

Ibo Erceylan
De ‘zanger’ van de 
groep vooral onder de 
douche.

Martin Dam
Blijft in alle opzichten 
het overzicht behouden, 
ook na afloop.

Kees Hollestelle
Stabiele factor, altijd 
rust en kalmte.

Carlo Visser
Heeft druk zetten tot 
kunst verheven; ook 
wel de ‘rokkenjager’.
genoemd.

Johan Terlouw
Het loopwonder.groep.

Jasper Sturm
Gastspeler. Normaal 
onder de lat bij het 5e 
maar in geval van nood 
altijd tot hulp bereid.

Maar wel een elftal waar het altijd gezellig is, waar 
spelers elkaar altijd steunen, waar mopperen niet 
aan de orde is, waar wisselen nooit een probleem 
is, waar de derde helft tot kunst is verheven 
kortom, zo leuk kan voetbal in Kloetinge 6 zijn.
Uitkomend in de 5e klas speelt dit elftal in de on-
derste regionen maar wist meer dan verdienstelijk 
punten te pakken tegen Apollo 4 en Waarde 3.
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Pieter Vos
Rots in de branding, 
kan defensief veel aan.

Pieter Bruijns
Onvermoeibaar en het 
loopwonder van de 
ploeg.

Stafan Peeters
Speelt alsof Frank de 
Boer hem elk moment 
kan selecteren voor het 
grote Ajax.

Sam Bajrami
Speelt met passie 
waardoor de leeftijd 
geen vat op hem lijkt te 
krijgen.

Dimitri Lindenberg
De benjamin van het 6e. 
Heeft geaccepteerd dat 
het 1e er voorlopig niet 
in zit.

Toon Vermeulen
Leider van het elftal. 
Offert zich op voor het 
team en is daardoor 
vaak de 12e man.

Lars Sonke
Beter bekend als de 
bulldozer.

Op de grote foto ontbre-
ken: Mark Lubbers, Ar-
noud Vos, Ferdi Sandee 
en Jaap Dorleijn.

Kerstveiling

De voorbereidingen

zijn al weer in volle gang!

Na het fantastische resultaat van vorig jaar gaan wij proberen om dit resultaat minimaal te evenaren!
Daar hebben wij natuurlijk uw hulp voor nodig.
Dat kan in de vorm van giften van goederen voor de veiling of u kunt op de avond zelf een kavel kopen.
We hopen er met z’n allen een gezellige avond van te maken.

Indien u een kavel voor verkoop ter beschikking heeft, neem even contact op met Jos Geerlings
06-40103930 of mail naar jos.geerlings@zeelandnet.nl.

Noteer alvast maar in uw agenda:

Zaterdag 15 december KERSTVEILING vv KLOETINGE

KerstveilingKerstveilingKerstveiling
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Voetbalschool Soccerskills vv Kloetinge organiseer-
de ook dit jaar tijdens de herfstvakantie weer de vv 
Kloetinge Voetbaldagen. 

De pupillen konden zich inschrijven voor 1 of 2 dagen. De voetbaldagen werden gehouden op woensdag 
17 en vrijdag 19 oktober. Tijdens deze dagen hebben de deelnemers getraind onder leiding van gediplo-
meerde jeugdtrainers en spelers van het 1e elftal. De meeste pupillen die zich hebben aangemeld zijn twee 
dagen geweest. Maar degenen die zich voor 1 dag hebben aangemeld zeggen nu: “Volgend jaar wil ik toch 
wel 2 dagen meedoen.” Geweldig om te horen. 

Om een indruk te geven van de 
beleving van de pupillen die heb-
ben deelgenomen aan de voet-
baldagen staat op de volgende 
bladzijden een aantal verslagen, 
waaronder dat van een trainer. 

Spijt dat jij niet bent geweest. 
Volgend jaar organiseren wij het 
gewoon weer opnieuw. Misschien 
ben jij er dan ook bij?

Voetbaldagen

De pannakooi was een groot succes
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Len Wolters (trainer)

Van Ministars tot D-pupillen, allen waren zij 

in de herfstvakantie op het Wesselopark te 

vinden voor de voetbaldagen, georganiseerd 

door voetbalschool Soccerskills Kloetinge. 

Onder leiding van jeugdtrainers, jeugdspelers 

en spelers van het Eerste-elftal kregen de 

jonge talenten de kans om wat extra training 

te krijgen, maar vooral om lekker te kunnen 

voetballen in de herfstvakantie.

Om een uur of half elf stroomt het kunstgras-

veld op woensdag vol. Vooral de panna-kooi 

is erg in trek bij de jeugdspelers. Binnen 30 

seconden staan er zes man in de kooi van vier 

bij vier meter. Toch moet er nog even gewacht 

worden tot de eerste panna’s gegeven kunnen 

worden. Voetbal kan niet gespeeld worden 

zonder eerst een goede warming-up. Na de 

warming-up kan de bal dan eindelijk gaan rol-

len. Pass- en trapvormen, afwerkoefeningen en 

kleine partijtjes volgen. De oefeningen worden 

met veel gelach uitgevoerd. Toch was het niet 

alleen maar lachen, gieren, brullen. Er werd 

uiteraard hard getraind. Bij de F-pupillen legt 

E1 trainer Wijbrand even het spel stil, om iets 

uit te leggen. De jongens kijken en luisteren 

aandachtig naar de oefenmeester. Vervolgens 

gaat de oefening verder en verloopt deze een 

stuk beter.

Tussen de oefeningen door, mag er steeds een 

groepje naar de panna-kooi. Na de F-pupillen 

zijn de E en D-pupillen aan de beurt. Voor trai-

ner, en tevens speler van Kloetinge 1, Rogier 

Veenstra is het op de duur niet meer duidelijk 

wie er nog niet geweest zijn. Hij vraagt aan de 

jongens wie er nog moeten. “Ik, ik, ik, ik, ik”, 

klinkt het. Een niet erg slimme vraag, want 

iedereen was zogenaamd nog niet geweest. 

Nadat iedereen eindelijk geweest is, kan er 

gegeten worden in de kantine. 

Na het eten gaat het voetballen weer gewoon 

verder. Door de vermoeidheid en de ‘altijd wil-

len winnen’ mentaliteit, ontstaat er soms wat 

frustratie bij de spelers onderling. De trainers 

zorgen dat dit direct wordt uitgepraat, zodat 

er weer lekker verder gevoetbald kan worden. 

Hierdoor hebben alle talenten een leuke mid-

dag gehad met veel voetbal en veel plezier.

Beleving voetbaldagenBeleving voetbaldagenBeleving voetbaldagen

Renzo de Punder (F1)
Hallo,

Ik ben Renzo de Punder, ik speel in F1 en heb woensdag meegedaan aan de voetbaldagen.We moesten om 10 uur beginnen en toen wer-den we eerst ingedeeld in groepen, we kregen allemaal een bepaalde kleur lint om de arm en moesten we in de juiste kleedkamer gaan zitten. Daar kregen we te horen dat Kaj (speler van het 2e en trainer van C1) onze trainer voor die dag was. Toen gingen we naar buiten waar we met alle deelnemers een gezamenlijke warming-up gingen doen. Na de warming-up gingen we met onze groep beginnen aan diverse oefeningen verdeeld over de hele dag, we hebben o.a. afpakspelletjes, diverse afwerkoefeningen en partijvormen gedaan. De aller-leukste oefeningen vond ik 3 tegen 3 in de pannakooi, als je als team had gescoord had je een punt en bij 3 punten moest het andere team wisselen met een ander team en als je panna maakte moest er direct worden gewisseld. Ook vond ik het leuk om op de goal af te werken met Kaj als keeper. Tussen de middag kregen we heerlijke broodjes met knakworst, kaas en ham en wat te drinken. Na het eten deden we ook nog een leuk spel en dat heette slinger tikkertje, dan moest je als je iemand had getikt elkaar een hand geven en dan zo verder tikken totdat iedereen als een slinger aan elkaar zat. Ik vond het een erg leuke dag en jammer genoeg kon ik vrijdag niet meedoen met de 2e voetbaldag, maar ik denk dat ik volgend jaar weer meedoe en dan wel 2 dagen!

Renzo de Punder (F1)
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Koen Elenbaas

Wij, Koen en Ruben Elenbaas, zijn in de herfst-

vakantie naar de voetbaldagen in Kloetinge 

geweest.

De voetbaldagen zijn voor de jongens en 

meisjes die bij vv Kloetinge voetballen als F-, 

E- of D-pupil.

Je kon gaan op woensdag en op vrijdag. Wij 

gingen allebei de dagen omdat het leuk is en 

we zo nieuwe dingen voor in de competitie-

wedstrijden leren.

Ik (Koen, E3) zat bij een groep met E- en D-

pupillen. Wij leerden trucjes zoals de schaar. 

Ook leerden we beter mikken. En we oefenden 

ook om dicht bij de bal te blijven.

Ik vond het grote partijtje op het einde van de 

dag het leukste. Want dat speelden we op een 

klein veld en dan kun je sneller scoren.

Ook leerden we beter mikken. En we oefenden 

Ik vond het grote partijtje op het einde van de 

dag het leukste. Want dat speelden we op een 

Ruben Elenbaas
En ik (Ruben, F5) zat bij een groep met F-
pupillen. Wij leerden de bal hoog houden. Ook 
oefenden we om goed te leren overpassen. Dit 
deden we in de pannakooi. Die stond op het 
kunstgras en was speciaal voor deze voetbal-
dagen opgezet. Het was een ronde, witte kooi 
met netten er om heen.Ik vond deze pannakooi het leukst. Want dan 

kun je ook tegen de zijkanten passen en dan 
kun je ook scoren.Op de voetbaldagen krijg je ook lekker eten. 

De eerste dag kregen we broodje knakworst. 
De tweede dag kregen we broodje kroket. Je 
kon ook broodjes ham of kaas kiezen. Ook 
kregen we slurpfruit (!) en stukjes banaan.
We hopen dat iedereen volgend jaar ook meedoet!

Bedankt aan alle trainers en alle mensen die 
het hebben georganiseerd. Ook bedankt aan 
de mensen die het eten hebben klaargemaakt. 

Beleving
voetbaldagen
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FRITUURVET INZAMELEN
  Vet voor de club!

Vet ... geld!
Jaren geleden stond er op het 
parkeerterrein van het Wesselo-
park een container voor het inza-
melen van oud papier. Dat heeft 
de vereniging aardig wat geld 
opgeleverd. De gemeente Goes 
heeft sinds enkele jaren voor een 
andere regeling gekozen, maar 
nog steeds levert het oud papier 
geld op.

Vet
Er zijn plannen om weer een con-
tainer op het Wesselopark neer 
te zetten, nu voor de inzameling 
van gebruikt frituurvet. Een volle 
container levert de vereniging 
zo’n 30 euro op. Op jaarbasis is 
dat is leuk bedrag  voor de pen-
ningmeester en het is goed voor 

het milieu, want het vet wordt 
gerecycled tot biodiesel, brand-
stof voor motoren.
Door middel van het clubblad 
en de website worden verdere 
details van deze actie bekend 
gemaakt. Misschien zou u kun-
nen beginnen met het bewaren 
van het gebruikte vet, totdat de 
container er staat.

Joke Koijmans
Moeder van een lid:
“Ik breng tegenwoordig gebruikt fri-
tuurvet naar de vereniging van mijn 
zoon. Als ik op deze manier de club 
kan steunen, doe ik dat graag!”

Goed voor het milieu
Frituurvet dat in het riool terechtkomt, veroorzaakt verstoppingen 
en levert een grote schadepost op voor gemeenten. Dit kost de 
samenleving jaarlijks miljoenen euro’s. Door gebruikt frituurvet 
in te zamelen, laat onze vereniging zien hoe duurzaamheid in 
de praktijk werkt. Als deelnemende club kunnen wij zijn op uw 
bijdrage aan een beter milieu.
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Joost Folmer 
Johan de Goederen 06 53 89 23 94
Keeperstrainer
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Fysiotherapeut
Marco Tolhoek 25 00 97
Verzorgers
Jan Kloet 25 74 01
Wim Francke 58 10 75
Materiaalverzorging
Diederik de Jonge 06 25 04 51 58
Algemene zaken
Frans Esser 56 20 35
Ass. scheidsrechter
Ad Lindenbergh 23 05 37

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

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

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

C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Marijn Corstanje 56 71 70
C4 T Edwin Ganzeman 61 38 48
 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 L John Koster 25 29 88
C5 T Marijn Nijsse 06 27 37 80 21
 T Nick Peursum  06 55 80 69 98
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29

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

F8 T Kornelis Kamerling 06 53 54 71 20
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Peter Bot 06 20 43 82 41
F9 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

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

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

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Kees Gorsse 31 73 20

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo


