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Van de redactie

Zonder Arjan
Vrijwel dagelijks kom ik op mijn 
werk zijn naam tegen. Als ik in 
mijn computerbestanden duik op 
zoek naar een foto voor Kloetinge. 
Als het Voorzetje, de Korrel of de 
presentatiegids moet verschijnen. 
Maar ook thuis heb ik nog foto’s 
van Arjan Bot, hoffotograaf van 
Kloetinge.

De samenwerking met Arjan da-
teert uit de jaren ’90. Hij bezat 
toen al een flinke verzameling 
plakboeken en ik zocht een foto 
voor het omslag van De Korrel. 
Inmiddels is er een diversiteit 
aan uitgaven verschenen met het 
werk van Arjan. Avonden achter-
een hebben we samen met Joop 
Quinten foto’s uitgezocht voor 
de jubileumkalender voor het 
75-jarig bestaan. Er kwamen uit-
nodigingen, affiches, loten, CD-
hoesjes, clubbladen, program-
maboekjes, toegangskaarten, 
krantenbijlagen, kerstkaarten, 
elftalfoto’s, spelersposters en 
–portretten. Ja, op de Kloetingse 
Dag was er zelfs een complete 
tentoonstelling over onze club 
te bewonderen. Ook is zijn werk 
terug te vinden in de fotowand 
van het sponsorhome. Daarnaast 
leverde hij zijn bijdrage aan de 
website.

Een terugkerend iets was het 
samenstellen van de presen-
tatiegids, ons paradepaardje. 
Diverse malen zijn we samen 
op stap geweest om een fotore-
portage te maken. Tijdens het 
lopende seizoen kwam Arjan al 
met ideeën voor de volgende 
uitgave. Ook haalde hij nieuwe 
krachten bij de redactie. In al die 
jaren heb ik hem leren kennen 
als een zeer prettig mens met 
wie het goed samenwerken was. 
Hij bezat de nodige humor, maar 
was daarnaast zeer principi-

eel. Afspraak was afspraak. Die 
instelling verwachtte hij ook van 
anderen en het bracht wel eens 
teleurstelling teweeg als dat niet 
zo was. Maar over het algemeen 
overheerste de voldoening over 
het eindresultaat.

Inmiddels is de elfde presen-
tatiegids verschenen met ook 
hierin nog een groot aandeel 
van Arjan. Ook dit keer zou hij 
tevreden zijn geweest over het 
resultaat. U kunt dat straks zelf 
constateren want ieder lid krijgt 
zo’n gids uitgereikt.
We moeten nu zonder hem verder 
en we proberen het zakelijke 
gemis zo goed mogelijk op te 
vangen. Rien Walraven heeft 
toegezegd het fotoaanbod te ver-
zorgen, althans wat de thuiswed-
strijden betreft. En Arjan’s zoon 
Jordi wil samen met Joop Quinten 
het werk voor het archief weer 
oppakken. Dat is een fijn gege-
ven.

Het blijft vreemd dat we Arjan 
nooit meer met z’n camera langs 
de lijn zullen aantreffen, maar ik 
bewaar zeer mooie herinnerin-
gen aan hem en ik weet zeker dat 
dit ook voor vele anderen binnen 
de vereniging geldt. Wellicht 
dat dit voor echtgenote Rianne 
en zoon Jordi ook wat troost kan 
geven voor de toekomst.

Henk Schalkoort
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In Memoriam
Tijdens de drukbezochte afscheidsdienst van Arjan werd o.a. gesproken door Bettie Hollestelle.
Naast funerair spreker is Bettie een goede bekende van Rianne en Jordi.
Haar toespraak vonden wij indrukwekkend en geeft bovendien een goed beeld van wat en wie Arjan was.
In overleg met haar plaatsen wij een verkorte versie hiervan.
Red.

Geschokt, verbijsterd en versla-
gen. Toen Arjan Bot overleed, 
was het alsof de wereld even stil 
stond. Zoveel mensen hebben 
Arjan kort voor zijn dood nog ge-
zien of gesproken. En natuurlijk 
stond niemand erbij stil dat dit 
wel eens de laatste keer zou kun-
nen zijn. Want dit soort dingen 
overkomt alleen onbekenden, 
veilig ver weg. Het komt nooit 
zo dichtbij. Maar als het dan 
tóch gebeurt, zoals bij Arjan en 
zijn gezin, dan komt dat kei- en 
keihard aan. Iedereen realiseert 
zich plotseling: dat had mij ook 
kunnen overkomen. Want hoe 
vaak hebben we zelf niet in een 
situatie verkeerd waarvan we 
achteraf dachten; oei, dat liep 
maar net goed af. Dat die tegen-
ligger bij die inhaalmanoeuvre 
toch net ietsje dichterbij was dan 
verwacht?

“Dat liep maar net goed af”. 
En daar sta je dan ongeveer 
tien seconden bij stil. Maar de 
harde realiteit is: soms loopt het 
niet net goed af. Komt er in één 
vernietigende klap een eind aan 
het leven van een goed mens. 
Veel te vroeg, veel te jong. Een 
enorm gat achterlatend bij al zijn 
dierbaren en geliefden. En wat 
ís deze klap hard aangekomen. 
Bij iedereen die het gezin en de 
familie kent en natuurlijk ook 
binnen vv Kloetinge. Want Arjan 
heeft in zijn leven veel betekend 
voor anderen en voor de club 
in het bijzonder. Wie alleen stil 
staat bij zijn dood, doet Arjan 
tekort. Wie hij was, hoe hij zijn 
leven heeft geleefd, hoe hij 
herinnerd zal worden, dat is veel 
belangrijker.

Arjan werd op 15 april 1969 ge-
boren in Vlaardingen. Hij was de 
middelste zoon in een hecht ge-
zin. Altijd buiten met zijn broers 
Gijs en Peter. Vissen, bomen 
klimmen en natuurlijk: voetbal-
len. Daar werd de basis gelegd 
voor zijn latere sportiviteit en 
zijn liefde voor de voetbalsport. 
Omdat Arjan slechthorend was 
en er in de buurt van Vlaardingen 
geen goede middelbare school 
voor hem was, verhuisde het ge-
zin naar Goes. Daar ging hij naar 
De Kring. Broer Gijs voetbalde 
al snel bij Kloetinge en Arjan en 
Peter waren natuurlijk trouwe 
supporters. Dan gingen ze met 
een busje met de boot naar de 
overkant en verstopten Arjan en 
Peter zich onder de banken zodat 
er voor hen niet betaald hoefde 
te worden. En dan op de veer-
boot lekker een broodje kroket 

of erwtensoep eten. Of met z´n 
drieën naar Feyenoord; zelfs 
naar verschillende EK’s zijn ze 

geweest. Toen Nederland Duits-
land in ’88 versloeg, waren de 
Botjes er natuurlijk bij. En gin-
gen ze er niet op uit, dan vonden 
ze het net zo gezellig om thuis op 
de bank naar Wimbledon of de 
Tour de France te kijken.
Ondertussen had Arjan ook zelf 
de smaak van het sporten te 
pakken gekregen. Wielrennen, 
hardlopen, schaatsen, hij vond 
het allemaal leuk. En voetballen 
natuurlijk. Bij Kloetinge, uiter-

aard. Als voetballer was Arjan 
meedogenloos en niets ontziend. 
De term ‘man uitschakelen’ nam 
hij bloedserieus, waardoor de 
linksbuiten van de tegenpartij 
meer in de hekken hing dan op 
het veld stond. En denk maar 
niet dat Arjan ooit verslapte. Ook 
bij vriendschappelijke wedstrijd-
jes ging hij tot het uiterste. Het 
was alles of niets. Die mentaliteit 
leverde hem de nodige blessures 
op. Ooit was zijn scheenbeen 
helemaal open gereten. Toen hij 
voor de zoveelste keer met zijn 
voet in het gips zat, werd het 
zelfs voor Arjan duidelijk dat 
hij toch maar beter een minder 
riskante sport kon kiezen. Hij 
voetbalde nog een paar jaar in 
de zaal en richtte zich daarna op 
anders sporten. Op mountainbi-
ken en hardlopen bijvoorbeeld. 
Zoals Arjan op het voetbalveld 
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stond, zo was hij ook een beetje 
in het echte leven. Eerlijk, recht 
voor z´n raap en voor niemand 
bang. En wars van autoriteiten, 
daar spotte hij graag mee. Als 
Arjan het ergens niet mee eens 
was, dan liet hij dat luid en 
duidelijk weten. Daar kon hij wel 
eens te ver in gaan, moest hij 
wel eens afgeremd worden. Daar 
tegenover stond dat je enorm 
veel lol met Arjan kon hebben. 
Hij was altijd in voor een geintje, 
vond het heerlijk om anderen 
voor de gek te houden of uit hun 
tent te lokken. En dan was er na-
tuurlijk ook nog Arjan de gezins-
man. Supertrots op zijn vrouw 
en zijn zoon, zeer gehecht aan 
het huiselijk gezinsleven, altijd 
bezig om het gezellig te maken. 

Arjan en Rianne vormden een fijn 
stel. De één vulde de ander aan 
en omgekeerd. Er was een groot 
wederzijds respect en ze hadden 
ook gewoon een hoop plezier. 
Eerst samen en later, toen zoon 
Jordi in 1998 werd geboren, met 
z’n drietjes. Zo trots als Arjan op 
zijn zoon was… Iedereen die Ar-
jan heeft gekend weet dat hij het 
altijd over Jordi had. Ze onder-
namen veel samen, Arjan maakte 
veel tijd voor hem vrij. Samen 
gingen ze naar de wedstrijden 
van het eerste en bij de wedstrij-
den van Jordi’s team was Arjan 
altijd langs de lijn te vinden. 
Menig team en voetballer is door 
hem op de foto gezet. 

Dat Jordi bij Kloetinge ging 
voetballen, tja, dat was het 
natuurlijk helemaal voor Arjan. 
Want Arjan had een groenwit 
hart. Zo betrokken als hij zich bij 
Kloetinge voelde, zoveel tijd en 
energie heeft hij als supporter, 
voetbalvader en fotograaf in zijn 
club gestoken… heel bijzonder. 
Arjan had gevoel voor geschiede-
nis, voor nostalgie. Eind jaren 
tachtig maakte hij al uitgebreide 
plakboeken over Feyenoord. 

Dan haalde hij het Vrije Volk en 
zorgden zijn broers voor het AD 
en werden alle artikelen over 
zijn club zorgvuldig uitgeknipt 
en ingeplakt. Later maakte hij 
boeken over het Nederlands elf-
tal, maar begin jaren 90 stapte 
hij definitief over op Kloetinge. 
Van plakboekenmaker groeide hij 
steeds meer in de rol van archi-
varis, samen met Joop Quinten 
heeft hij de grootste lol gehad 
in het verzamelen van spullen 
over hun club. Zo blij als die 
twee konden worden van een 
stapel oude foto’s… Een uit de 
hand gelopen hobby is nog zacht 
uitgedrukt. Uiteindelijk ontstond 
er op de zolder van Arjan een 
echt Kloetinge museum, waar hij 
ontzettend trots op was en dat 
hij steeds bleef uitbreiden en 
vernieuwen. 

Toen Arjan via Rianne de smaak 
van het fotograferen te pakken 
had gekregen en hij steeds vaker 
langs de lijn stond te fotografe-
ren, werd hij al snel de huisfo-
tograaf van de vereniging. Ook 
raakte hij betrokken bij de be-
roemde presentatiegids van het 
eerste elftal. Eerst alleen als fo-
tograaf, maar later ook als redac-
tielid. Een rol die hij zeer serieus 
nam. Ook hier zag je weer die 
gedrevenheid. Het hele jaar door 
verzamelde hij ideeën voor de 
gids en hij zou nooit zomaar een 
fotootje nemen, maar dacht na 

over elk aspect. Samen met Henk 
Schalkoort reed hij rustig de 
hele Walcherse kust af op zoek 
naar de perfecte fotolocatie. En 
hij was heel erg plichtsgetrouw, 
afspraak was afspraak, altijd op 
tijd, op Arjan kon je rekenen. Hij 
vond het leuk om iets voor ande-
ren te betekenen en de aandacht 
en de bevestiging die hij door 
zijn werk kreeg, betekenden veel 
voor hem. Perfectionistisch als 
hij was, had hij soms moeite met 
mensen die niet dezelfde gedre-
venheid hadden als hij, die iets 
te nonchalant met hem, zijn werk 
of hun afspraken omgingen. Daar 
kon hij flink boos of verdrietig 
over zijn. Maar toch stond hij 
altijd weer voor de club klaar. Je 
hebt tenslotte een groenwit hart 
of niet.

Wedstrijden, feesten en andere 
bijeenkomsten; Arjan en zijn 
camera waren er altijd. Vrijwel 
iedereen bij Kloetinge kende 
hem en dat brengt ons op een 
andere grote hobby van Arjan: 
praatjes maken. Arjan had altijd 
voor iedereen belangstelling en 
knoopte graag een gesprek met 
je aan. Heel bijzonder, aangezien 
hij behoorlijk slechthorend was 
en daardoor ook nog wel eens 
iets miste. Maar daar liet hij zich 
niet door uit het veld slaan, hij 
werd er niet onzeker van. Inte-
gendeel. Heel knap. Veel mensen 

Eén van zijn laatste activiteiten voor de club was de fototentoonstelling
tijdens de Kloetingse Dag
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zullen niet eens in de gaten heb-
ben gehad dat hij doof was. 
Aan de ene kant was Arjan heel 
sociaal, aan de andere kant was 
hij ook heel erg op zichzelf. In 
de kantine kwam je hem zelden 
tegen en hij liet niet veel mensen 
echt toe in zijn privéleven. Hele-
maal zichzelf was hij vooral bij 
Rianne en Jordi en zijn familie. 
Arjan en zijn gezin waren heel 
gelukkig. Ze hadden het goed sa-
men, ze hadden een goed leven. 
Maar Arjan besefte heel goed 
hoe betrekkelijk dat was. Dat er 
maar iets hoefde te gebeuren 
waardoor alles kon veranderen. 
Net als bijna elke andere veerti-
ger kregen ook Arjan en Rianne 
de afgelopen jaren te maken met 
verlies. Arjan’s moeder overleed 
en in de jaren daarna overleden 
verschillende vrienden en ken-
nissen van Arjan. Soms praatten 
ze er thuis wel eens over. “Als 
ik dood ga, moeten jullie niet 
gaan zitten kniezen,” zei hij dan. 
“Natuurlijk mag je wel verdrietig 
zijn, maar je moet ook doorgaan 
met je leven, proberen er iets 
van te maken.” 
Wat dat laatste betreft heeft 
Arjan zelf altijd het goede voor-
beeld gegeven. Want het leven 
van Arjan was weliswaar te kort, 
maar wat heeft hij er ontzettend 
van genoten. Daarbij ging het 
niet om grote, materiële zaken, 

maar om de simpele dingen. 
Arjan hield van rust en eenvoud, 
van samen dingen doen, van het 
genieten van elkaar. Lol maken, 
een beetje klieren, gezelligheid, 
lekker eten, flink sporten, hard 
werken en van de natuur. Zoveel 
mooie plekjes van Nederland 
heeft hij met zijn gezin bezocht 
en altijd genoot hij van al het 
moois om hem heen.

Daarom verheugde hij zich ook 
enorm op hun droomvakantie 
naar Canada, het land waar 
Rianne als au pair had gewerkt. 
Met Rianne als chauffeur zat hij 
heerlijk op de achterbank samen 
met Jordi te genieten. De prachti-
ge bossen en meren, de adelaars, 
de zeehonden en zelfs orka’s. 
Zoveel mooie dingen hebben ze 
gezien, gevoeld en ervaren.“Het 
was de mooiste week van ons 
leven,” zegt Jordi.

Die man die met zijn auto ver-
ongelukte, reed vast te hard. 
Die moeder wiens kind onder de 
trein terecht kwam, lette natuur-
lijk niet goed op. Wat oordelen 
we hard om onszelf wijs te ma-
ken dat wíj alles onder controle 
hebben en dat zoiets ons dus 
nóóit zal overkomen. Maar dat is 
een illusie. Arjan en Jordi waren 
zich van geen risico bewust, 
toen ze foto’s van de waterval bij 

Campbell River gingen maken. 
Arjan was geen waaghals. Hij 
zou nooit een onverantwoord 
risico nemen, zou bijvoorbeeld 
niet over een hek klimmen om 
een mooie foto te kunnen maken. 
Afrasteringen waren er trouwens 
helemaal niet op die plek. Op die 
vreselijke 18e juli bij Campbell 
River zette Arjan zijn voet toeval-
lig net op dat ene stukje rots dat 
glad was. Net op dat ene moment 
dat dat ene golfje water hem uit 
zijn evenwicht bracht, waardoor 
hij in het water viel. Zo vaak gaat 
het toevallig net goed. En zo 
gruwelijk eenvoudig kan het dus 
ook goed fout gaan. 

Het is snel gegaan en Arjan heeft 
niet geleden. Dat is de enige 
schrale troost voor de dierbaren 
van Arjan. Wat overblijft is zijn 
bijzondere nalatenschap. De vele 
mooie herinneringen aan hem en 
de duizenden foto’s die hij voor 
ons heeft gemaakt. Zijn unieke 
museum. Arjan zal voortleven 
in onze herinneringen en vooral 
ook in Jordi, zijn opmerkelijke 
zoon, waar hij zo verschrikkelijk 
trots op was en die zoveel op 
hem lijkt.

Haal eruit wat erin zit, geniet 
ervan. Koester je dierbaren, 
geniet van elkaar. Als er iets is 
wat we van het mooie leven en 
de tragische dood van Arjan Bot 
kunnen leren, dan is het dat wel. 
Ondanks de pijn, ondanks het 
verdriet, is het leven uiteindelijk 
toch de moeite waard. Laat dat 
een lichtpuntje zijn voor Rianne 
en Jordi en voor alle anderen die 
van hem hielden. Arjan is er niet 
meer, maar zijn liefde, warmte 
en kracht zullen ze altijd bij zich 
dragen, zullen ze altijd blijven 
voelen. Dat neemt niets of nie-
mand hen meer af.

Dag, Arjan. Rust zacht.
Wat zullen we je missen.
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Herinneringen aan Arjan
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na het tragisch ongeval van mijn voetbalarchief-vriend 
Arjan Bot.
Ik heb Arjan zo’n 10 jaar geleden leren kennen toen ik bezig was met het archief van de vv Kloetinge. Hij was 
‘hoffotograaf’ en ik verzamelde verslagen en foto’s. Van het één kwam het ander en na diverse gesprekken 
hadden we een idee over de manier van aanpak om een archief op poten te zetten.

Het begon met het bezoeken van 
uitwedstrijden; we verzamelden 
presentatiegidsen en aanplak-
biljetten van de verenigingen 
waar ons eerste tegen speelde, 
o.a. IJsselmeervogels, Excelsior 
Maassluis en vele andere clubs. 
We werden bij de meeste clubs 
gastvrij ontvangen en spraken 
daar met de clubarchivarissen. We 
mochten vaak bij hen in de keu-
ken kijken en konden zo zien hoe 
zij hun clubarchieven opgebouwd 
hadden. Dat heeft veel informatie 
en veel ideeën opgeleverd. Ook 
hadden we heel goede contacten 
met verslaggevers van regionale 
kranten, die verslagen naar ons 
opstuurden.

Prachtige hoogtepunten waren:
De jubileumwedstrijd tegen Aus-
tralië.
Bij die wedstrijd kwam Arjan in 
contact met een Nederlander, die 
Australië overal volgde op weg 
naar het WK in Duitsland. Dat 
leverde o.a. een shirt en een vlag 
op, die we die zaterdag konden 
ophangen.

De expositie tijdens de jubileum-
viering
Dat was voor ons beiden een 
enorm succes. Er kwamen zelfs 
vrienden uit Friesland over om de 
expositie te bekijken. 
Als gevolg van die expositie 
kwam Arjan met het idee voor een 
‘museum’. Maar waar was daar 
ruimte voor! Dit probleem werd 
snel opgelost want na overleg 
met zijn thuisfront stelde hij zijn 
zolder beschikbaar. Hij schil-
derde die in de clubkleuren en 
we verhuisden alle dingen die 
bij mij opgeslagen lagen. Daarna 

werd er fanatiek verzameld, oude 
voetbalschoenen, echte kicks met 
houten noppen, een leren bal met 
een veter, gevonden op een rom-
melmarkt in Lille in Frankrijk, de 
complete voetbaluitrusting van 
onze oudste voetballer Dos San-
tos, het eerste voetbalshirt, blauw 
met een zwarte broek en kousen. 
Verder ging alles wat tevoorschijn 
kwam bij het leeghalen van de 
‘oude’ bestuurskamer naar het 
museum. De PZC besteedde in een 
artikel aandacht aan ‘het kleinste 
museum op zolder’.

De bekerfinale tegen LRC in 
Steenbergen
We gingen daar in de bestuurska-
mer een affiche voor deze wed-
strijd ophalen en werden daarop 
uitgebreid geïnterviewd door Joop 
van der Laan van Omroep Zeeland.

De Kloetingse dag
Als onderdeel van de Kloetingse 
dag hebben we in het Geerteshuis 
een fototentoonstelling opgezet 
over het dorp en de voetbalvereni-
ging. De avond tevoren hebben we 
samen met onze vrouwen, Jordi en 
een buurvrouw van de familie Bot 

en met veel hulp van Henk Schal-
koort de tentoonstelling opgezet. 
Het werd een groot succes, on-
danks het slechte weer. Na afloop 
gingen we alweer nieuwe plannen 
maken voor de toekomst.
Ik wil hier nogmaals benadruk-
ken, dat Arjan en ik veel steun 
hebben gehad van onze echtge-
noten en Jordi, die altijd meeging 
naar de uitwedstrijden; ook de 
hulp van Henk Schalkoort mag 
niet onvermeld blijven.

Als vereniging hebben wij een 
man verloren, die vol zat met 
goede en leuke ideeën.
We zullen hem enorm missen.

Tot slot het volgende
Op verzoek van de familie van Ar-
jan zal het archief en het museum 
blijven bestaan. Jordi gaat samen 
met mij het werk van zijn vader 
voortzetten.
We doen dit ter nagedachtenis 
aan een geweldig mens:
Arjan Bot. 

Joop Quinten
Samen met Arjan archivaris van 
de vv Kloetinge

Jubileumexpositie tijdens het 75-jarig bestaan
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Na een eerdere gele kaart voor commentaar op de leiding krijgt John Schot hier zijn 
tweede geel wegens hand en dat betekent dus rood!

Tranen en leegte…
Maar ook liefde en warmte hebben wij gevoeld. Het was fijn om te ervaren dat er ook in ver-
drietige tijden zoveel mensen met ons meeleefden.
Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. Het is voor ons een grote troost dat Arjan voor 
zovelen iets heeft betekend, dat hij zo gewaardeerd werd. Moge hij in al die mooie herinne-
ringen blijven voortleven.

 Rianne en Jordi Bot

Van de voorzitter
Het seizoen 2011-2012 is inmid-
dels gestart. Verenigingsbreed 
moet geconstateerd worden dat 
dit met wisselend succes is.
Wedstrijden zijn gewonnen maar 
ook verloren. Na het fluitsig-
naal van de scheidsrechter is de 
wedstrijd gespeeld en staat de 
eindstand vast.
Wat mij opvalt is dat er veel te 
veel met de scheidsrechter in 
discussie wordt gegaan en veelal 
levert dit gele en soms ook rode 
kaarten op die niet nodig zijn. Op 
deze wijze schaad je de belangen 
van je elftal en dat is niet nodig 
en niet gewenst. Hetzelfde geldt 
voor onnodige overtredingen.

Bestuurlijk zijn we volop bezig 
om de financiële positie van onze 
vereniging sterker te maken. 
Als bestuur willen we acties en 
evenementen die geld opleveren, 
bijvoorbeeld door de verkoop 
van de merchandise spullen (zie 
onze website) maar er moet meer 
gebeuren.
Zo zijn er plannen om een Kerst-
veiling te houden (17 decem-
ber). Een leuk idee. Deze plan-
nen moeten verder uitgewerkt 
worden. Als er een beroep op de 
Kloetinge mensen wordt gedaan 
reken ik erop dat ze meewerken.

Het Wesselopark ziet er goed 

uit en de onderhoudsploeg gaat 
door. Zo is inmiddels ook het 
radiohokje afgebroken en zal er 
een plateautje worden gemaakt.
De presentatieavond is inmid-
dels achter de rug. Ik heb lo-
vende woorden over deze avond 
gehoord. De presentatiegids ziet 
er prima uit. Alle vrijwilligers 
hartelijk dank. (Het glas is blijk-
baar toch nog steeds half vol).

De bemensing van de verschil-
lende commissies loopt goed. 
We hebben inmiddels ook een af-
spraak gemaakt voor het afstem-
mingsoverleg op 14 november 
a.s. Dit overleg is bestemd voor 
de voorzitters van de commis-
sies. Enkele bestuursleden zullen 
hierbij aanwezig zijn.

Als u deze Op de Korrel leest 
heeft de begrafenis van Piet Os-
sewaarde plaatsgevonden. We 
wisten dat Piet ernstig ziek was 
maar zijn overlijden kwam toch 
nog onverwacht.
We gedenken Piet, in het verle-
den penningmeester van onze 
vereniging en een trouw suppor-
ter en vrijwilliger, met eerbied.

Ik wens u allen een goed seizoen 
toe.

Rinus Dieleman,voorzitter
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We waren geschokt door het 
bericht dat Piet overleden was. 
Het kwam ook zo onverwacht! We 
wisten, dat hij erg ziek was, maar 
dit hadden we niet verwacht. Het 
is allemaal wel erg snel gegaan. 
Twee maanden geleden hoorden 
we, dat hij in het ziekenhuis lag 
en dat de vooruitzichten slecht 
waren. In vrij korte tijd was hij 
bijna blind geworden aan beide 
ogen. Toen hij daarvoor in het 
ziekenhuis was werd longkanker 
geconstateerd. Dat was niet te 
genezen, maar een chemokuur 
zou het proces misschien stop 
zetten of tenminste vertragen.
Hij kon niet thuis zijn en zo werd 
hij ondergebracht in Ter Valcke. 
Daar is hij nauwelijks een week 
geweest. 

Piet heeft in de loop van de jaren 
heel veel vrijwilligerswerk ge-
daan voor onze vereniging. Toen 
ik, meer dan 30 jaar geleden be-
stuurslid werd, was hij penning-
meester in een bestuur onder 
leiding van Puck Haasdonk. Hij 
heeft dat werk zo’n 25 jaar heel 
nauwgezet gedaan.

Hij was ook al lang betrokken bij 
het ‘draaien’ van het clubblad. 
Op de boerderij bij Kees van 
Nieuwenhuyze met een gewone 
stencilmachine, later met een 

elektrische machine en nog later 
met de copy-printer in de oude 
bestuurskamer. Bij het begin van 
de nieuwbouw verhuisden we 
eerst naar het sponsorhome en 
het laatste jaar hadden we een 
vaste stek bovenin het nieuwe 
kleedgebouw. Hij deed dit werk 
eerst samen met Paul Jongejan 
en later met mij. Vrachten papier 
zijn in de loop van de jaren door 
zijn handen gegaan. Hij was ook 
één van de weinigen, die konden 
en mochten omgaan met de copy-
printer.

Hij deed dit werk graag. Soms 
belde ik hem een paar keer als 
hij net niet thuis was. Ik ging er 
dan van uit, dat hij met vakantie 
was. Als ik hem daarna zag zei 
hij: “Ik heb een clubblad gehad 
en je hebt me niet gebeld!” 
We hebben tijdens dat werk heel 
wat afgepraat. Daarbij bleek dui-
delijk zijn clubliefde. We bleken 
ook over heel veel dingen het 
zelfde te denken.

Daarnaast was hij een trouwe 
supporter. Hij was er bijna elke 
zaterdagmiddag; bij de wedstrij-
den van het eerste, maar ook bij 
de jeugd en de lagere senioren 
stond hij op zijn vaste plekje.

Eind juni hebben we nog samen 

het laatste clubblad van het 
seizoen 2010 – 2011 gedraaid. 
Niemand kon toen vermoeden, 
dat het ook zijn laatste clubblad 
zou zijn.

Ik ben in het ziekenhuis bij hem 
geweest; hij was erg ziek en 
vooral het probleem met zijn 
ogen bleek hem erg te hebben 
aangepakt. Maar hij had toch nog 
zijn gevoel voor humor. Ik was 
van plan hem op korte termijn 
weer op te zoeken, maar helaas, 
dat is niet meer mogelijk. Ik 
denk, dat niemand gedacht had, 
dat het zo vlug zou gaan.

De vereniging verliest in hem 
iemand, die heel veel voor de 
club gedaan heeft; een man 
met echte clubliefde. Voor mij 
persoonlijk was hij meer dan zo 
maar een vrijwilliger. Daarvoor 
zijn we te veel samen aan het 
werk geweest.

We zullen hem zeker erg missen. 
Maar voor zijn kinderen, klein-
kinderen en verdere familie is 
het gemis vele malen groter. 
Daarom wensen we hen heel veel 
sterkte toe voor de komende tijd.

Mede namens de redactie,
Adri de Bruine

IN MEMORIAM PIET OSSEWAARDE
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Promotie- / degradatieregeling 2011-2012 (A-categorie)
Voor deze competitie geldt de 
volgende promotie-/degradatie-
regeling:

1ste elftal
De kampioen promoveert naar 
de topklasse. De periodekampi-
oenen spelen met de herkansers 
van de topklasse om behoud/
promotie.
De nummers 13 en 14 degraderen 
naar de 1e klasse. De nummers 
11 en 12 krijgen een herkansing 
en spelen met de periodekam-
pioenen van de 1e klasse om 
behoud/promotie.

2de elftal
De kampioen speelt met de kam-
pioenen van de andere distric-
ten om het kampioenschap van 
Nederland.
De periodekampioenen mogen 
deelnemen aan de districtsbeker 
voor standaardteams.
De nummers 11 en 12 degrade-
ren naar de reserve 1e klasse. 

Nummer 10 krijgt een herkansing 
en speelt samen met de periode-
kampioenen van de reserve 1e 
klasse om behoud/promotie.

3de en 4de elftal
De kampioen promoveert naar de 
reserve 2e klasse.
De nummers 11 en 12 degraderen 
naar de reserve 4e klasse.
Bij Kloetinge 4 is de eerste de-
gradant al bekend, omdat Krab-
bendijke 2 teruggetrokken is.

A1
De kampioen promoveert naar 
de 3e divisie. De periodekampi-
oenen spelen met de herkansers 
van de 3e divisie om behoud/
promotie.
Nummer 12 degradeert naar de 
hoofdklasse. De nummers 10 en 
11 krijgen een herkansing en spe-
len met de periodekampioenen 
van de hoofdklasse om behoud/
promotie.

B1
De kampioen promoveert naar 
de 3e divisie. De periodekampi-
oenen spelen met de herkansers 
van de 3e divisie om behoud/
promotie.
De nummers 11 en 12 degrade-
ren.

C1
De kampioen promoveert vaar de 
3e divisie.
De nummers 11 en 12 degrade-
ren.

D1
De kampioen promoveert naar de 
2e divisie.
De nummers 11 en 12 degrade-
ren.

* Als er uit de 3e divisie teveel teams uit 

Zuid I degraderen kan de degradatie 

versterkt worden.

In een volgend nummer de promotie-/de-
gradatieregeling voor de overige teams.

Bekercompetitie
In augustus 2011 heeft de start van de diverse bekercompetities plaatsgevonden. In dit artikel aandacht 
voor de senioren, omdat de jeugdteams nog wedstrijden moeten spelen en er over het al dan niet verder 
bekeren nog niets bekend is. Bij de senioren nemen de teams 1 t/m 4 deel.

Zowel Kloetinge1 als Kloetinge 2 zijn een ronde verder.
Kloetinge 1 verloor van Goes en er was winst tegen GPC 
Vlissingen en VVC ’68. Goes en Kloetinge zijn naar de 
volgende ronde.
Goes speelt in de volgende ronde uit tegen Hoek en Kloe-
tinge 1 speelt thuis tegen Arnemuiden.
Kloetinge 2 won met grote cijfers van Oostburg en SVD, ter-
wijl Philippine zich terugtrok. In de volgende ronde staat 
de wedstrijd SSV ’65 – Kloetinge 2 op het programma.

De volgende bekerwedstrijden staan gepland voor dinsdag 
25 oktober, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 22 oktober is er 
een inhaalprogramma. Als er geen inhaalwedstrijden zijn, 
dan kunnen de bekerwedstrijden op 22 oktober gespeeld 
worden.
Later meer over de overige teams. Wel kan vermeld wor-
den dat B1 al in de volgende ronde zit. Kloetinge 2 - SVD 1 (8-0) 
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Augustus

Begin augustus startte het seizoen voor mij weer met de eerste oefen-
pot. Ik was inderdaad in groep twee gebleven maar mijn klassering 
viel me toch wel zwaar tegen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf 
behoorlijk belachelijk heb gemaakt door tegen verschillende mensen te 
zeggen dat ik aan promotie dacht. Ik ben maar een plaats of drie boven 
de degradatiestreep geëindigd! Ik begrijp in ieder geval helemaal niets 
meer van het rapportagesysteem. Als ik naar mijn rapporten kijk dan 
zie ik toch echt bijna alleen maar Atjes. Maar goed, echt belangrijk is 
dit allemaal niet als je ziet dat we eind juni afscheid hebben moeten 
nemen van een zeer gewaardeerd jong lid van onze vereniging. Dan vervaagt alles en is er eigenlijk niets 
meer belangrijk. Maar omdat ik weet dat hij mijn stukjes ook graag las gaan we maar onverdroten verder. 

DE COLUMN
VAN KEES

Leeftijd
Ook dit jaar begon mijn voorbe-
reiding al weer vroeg. De eerste 
week van augustus mocht ik al 
weer opdraven. Traditiegetrouw 
begin ik altijd in een wereldbe-
roemd vissersdorp. Als alle wed-
strijden zo leuk worden als deze 
eerste oefenwedstrijd dan wordt 
het een super seizoen maar ik 
weet nu al dat dit niet het geval 
zal zijn. Maar deze pot kunnen ze 
mij al niet meer afpakken. Ook 
de tweede wedstrijd drie dagen 
later was leuk. Dit keer mocht ik 
op het eigen dorp mijn kunsten 
vertonen. De tegenstander was 
de ploeg van het vissersdorp 
waar ik begonnen was dus dat 
gaf wederom geen problemen. 
De dag erna mocht ik fluiten op 
één van de vele toernooien die 
Zeeland in de voorbereiding rijk 
is. Langzamerhand ging ik besef-
fen dat het allemaal wel veel van 
het goede was. Mijn lichaam ging 
aangeven dat ik zeer binnenkort 
een respectabele leeftijd zal 
gaan bereiken en het daarom 
toch best wat rustiger aan mocht 
doen. Je kon goed merken dat 
er bij dit toernooi wat op het 
spel stond wat de wedstrijden 
waren scherper dan ik tot dan 

toe gewend was. Toch liep het, 
afgezien van het lichaam lekker. 
Weer twee dagen later stond de 
verliezers ronde van dit toernooi 
op het programma en mocht 
ik weer opdraven. Deze avond 
waren de wedstrijden rustiger 
dan twee dagen eerder dus had 
ik niet veel problemen. De vol-
gende dag mocht ik opdraven bij 
een toernooi op het eigen dorp. 
Direct in de eerste wedstrijd had 
ik mijn handen vol. Hierop heb ik 
maar eens gevraagd of ik mis-
schien per ongeluk in een Euro-
pese topper was terecht geko-
men. Wat stonden deze ploegen 
strak! Gelukkig werd het na mijn 
vraag rustiger maar echt mak-
kelijk maakten ze het me niet. 
Gelukkig verliep de rest van het 
toernooi een stuk rustiger al had 
ik in de finale nog wel last van 
een grensrechter die al de nodige 
alcoholische versnaperingen had 
gehad. Zoiets begrijp ik dus echt 
niet; als je weet dat je ploeg nog 
in de finale moet spelen. Maar 
goed, ook dat liep goed af. De 
Dinsdag erop was mijn laatste 
oefenpot weer op het eigen dorp. 
Ook deze wedstrijd liep vlotjes 
en zodoende wordt het wel een 
beetje een saai verhaal. 

Flauw
Maar de zaterdag erop ging het 
dan toch ‘echt’ beginnen met 
de eerste bekerwedstrijd. Op 
het laatste moment werd er nog 
een wijziging doorgevoerd en 
mocht ik mijn kunsten vertonen 
in de stad waar ik tegenwoordig 
ook mijn brood verdien. Daar 
ontvingen ze een ploeg van de 
overkant. Het was die middag 
wat broeierig maar toch maak-
ten beide ploegen er een heel 
leuke wedstrijd van. Voor de rust 
scoorden ze allebei een keer. 
Net na rust maakte de keeper 
van de thuisclub een enorme 
blunder en kwamen de gasten 
goedkoop aan de leiding. Toen 
brak er wat bij de thuisclub en 
konden de gasten nog twee keer 
scoren. Binnen het veld was het 
een erg leuke wedstrijd. Helaas 
staat de trainer van de bezoe-
kers bekend om zijn constante 
verbale geweld tegen de scheids-
rechter en hoewel hij zich een 
hele wedstrijd redelijk rustig 
hield kon hij het een minuut voor 
tijd toch weer niet laten. Bij een 
wat ongelukkige actie van een 
speler van de thuisclub had ik 
geel kunnen trekken maar gezien 
de verhoudingen in het veld en 
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de nog resterende tijd besloot ik 
het verbaal op te lossen. Dit tot 
groot plezier van alle spelers. 
Toen kwam de ware aard van de 
trainer toch nog even naar boven 
en beet hij me toe dat ik gewoon 
mijn werk moest doen en niet 
mocht marchanderen. Op dat 
moment bleef ik de rust zelve en 
zei helemaal niets, wat toch wel 
heel bijzonder voor mij is. Wel 
heb ik geprobeerd hem de grond 
in te kijken maar dat mislukte 
helaas; waarschijnlijk was de 
ondergrond iets te hard. Toen ik 
een minuutje later affloot had ik 
overigens weer wel direct een 
kinderachtig plan. Ik zou hem bij 
het verlaten van het veld volledig 
negeren. Ik weet dat dit altijd als 
een rode lap op een stier werkt 
maar ik blijf het af en toe toe-
passen. Achteraf ben ik er zeker 
niet trots op maar ook deze man 
reageerde alsof hij door een bij 
gestoken werd. Hij vond het geen 
stijl wat ik deed en zei dat ik een 
grote kerel moest zijn. Ik heb 
hem er toen op gewezen dat de 
kans dat ik nog zal groeien klein 
is en dat ik dus mijn huidige 
lengte niet zal overtreffen. Ook 
heb ik hem nog verteld dat ik 
het heel kinderachtig vond dat 
hij iemand een kaart aan wilde 
smeren in de laatste minuut van 
een wedstrijd die prima verliep. 
Voor dergelijke mensen heb ik 
geen respect zo heb ik hem laten 
weten. “Daarom krijg je ook geen 
hand van mij!” zo heb ik hem 
verteld. Hij bleef me achtervol-

gen tot aan de deur va n kleedka-
mer en bleef zelfs nog een tijdje 
doorpruttelen toen ik die allang 
achter mij dicht had getrokken. 
Na een verkwikkende douche 
keek ik alweer wat vrolijker 
tegen de situatie aan. Eigenlijk 
was het gewoon een heel leuke 
wedstrijd geweest en was mijn 
reactie overtrokken. Ik dacht er 
zelfs over het even met de trainer 
uit te praten maar hij was helaas 
in geen velden of wegen te 
ontdekken. Maar wie weet kom 
ik hem in de competitie nog wel 
eens tegen want het is tenslotte 
een zondagclub. 

Pas
De dinsdagavond erop was ik 
weer in de running voor de twee-
de bekerronde. Dit keer mocht 
ik op het mooie Zuid-Beveland 
blijven voor een wedstrijd tussen 
twee Bevelandse ploegen. Het 
was best lang geleden dat ik bij 
de thuisclub was geweest. Dus 
reed ik prompt een éénrichting 
straat in. Gelukkig herstelde ik 
mijn fout snel. De ontvangst was 
prima al mochten we niet in de 
bestuurskamer want daar hield 
de trainer van de thuisclub zijn 
bespreking. Ik heb daar toch 
altijd een beetje moeite mee. 
Doe het voordat de scheidsrech-
ter en de tegenstander komen 
of doe het in het kleedlokaal. 
De bezoekers hadden overigens 
opmerkelijk veel moeite om het 
wedstrijdformulier in te vullen. 
De man die het moest doen liep 

regelmatig weg en kwam dan 
met een rood hoofd weer terug. 
Toen ik na mijn warming up nog 
steeds geen formulier plus pas-
jes in mijn hok had, werd het me 
toch wat al te gortig. Ik ben toen 
maar eens naar de bestuurska-
mer gelopen en daar zat hij nog 
steeds te zuchten en te steunen. 
Het bleek dat er een pasje kwijt 
was. Men had de keeper van het 
tweede beloofd dat hij vanavond 
mocht keepen maar nu was zijn 
pasje er niet. Ik was direct dui-
delijk: dan speelt hij niet. Dan is 
men natuurlijk niet blij en heb je 
een angstig voorgevoel dat het 
wel eens een heel vervelende 
avond kan gaan worden. Maar 
dat werd het nu juist niet. Het 
werd een superavond met twee 
sportieve ploegen die er toch een 
stevige wedstrijd van maakten. 
En last but not least moet ik 
zeggen dat het bij mij ook lekker 
liep. Nu had ik ook best geluk 
want alles zat mee. Zo laat je 
een keer doorspelen als de grens 
vlagt maar die geeft ook meteen 
toe dat hij fout zit. Je geeft een 
keer voordeel wat er ook heerlijk 
uitkomt en je staat op de ach-
terlijn als de bal net niet over 
de doellijn gaat; kortom dit was 
een superavond. Maar voorop 
gesteld: de ploegen waren ook 
super. Zo speelden de bezoekers 
zonder pardon de bal over de 
zijlijn toen een speler van de 
thuisploeg geblesseerd raakte 
terwijl ze toch aan een kansrijke 
aanval bezig waren. Maar ook de 
thuisploeg deed een duit in het 
zakje door direct te stoppen met 
spelen toen de bal vol een tegen-
stander in zijn gezicht raakte. 
En zelfs het scoreverloop was 
leuk. Bij rust hadden ze allebei 
twee keer gescoord op het eind 
hadden de thuisclub daar nog 
twee en de bezoekers er nog één 
doelpunt aan toegevoegd. Als je 
dan onder de douche staat dan 
denk je ‘Wat heb ik toch een heel 
leuke hobby!’ Vervelend is wel 
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dat de meeste van de volgende 
wedstrijden minder leuk zullen 
zijn, maar dat moet dan maar. 

Net mensen
De laatste bekerwedstrijd was 
op de zaterdag erna en het was 
een voor mij historische wed-
strijd want het was voorlopig 
de laatste op zaterdag. Vanaf 
volgende week als de competi-
tie begint fluit ik tenslotte op 
zondag. Ik mocht naar het meest 
noordelijke eiland van Zeeland 
waar de plaatselijke trots het 
opnam tegen een West-Brabantse 
ploeg. Er stond nog wat op het 
spel want de winnaar zou zich 
plaatsen voor de volgende ronde. 
Bij aankomst kreeg ik de eerste 
teleurstelling te verwerken. 
Men vertelde mij dat het hoofd-
veld was afgekeurd wegens de 
overvloedige regenval van die 
morgen en dat we op het tweede 

veld moesten voetballen. Nu 
zag ik wel dat dit veld redelijk 
kort was dus dat is dan weer een 
voordeel maar het had weinig 
sfeer. Verder was het niveau van 
de wedstrijd bar en boos. Beide 
ploegen hanteerden vrijwel uit-
sluitend de lange bal die door de 
harde wind bijna nooit aankwam. 
Verder was het gras veel te lang 
dus rolde de bal ook nog slecht. 
Gelukkig was het de eerste helft 
nog wel een heel sportieve wed-
strijd. In de tweede helft werd 
het toch wat grimmiger omdat 
ze allebei graag wilden winnen. 
Bovendien kwamen er bij beide 
ploegen invallers in. Aan beide 
kanten zat er daar één bij die 
meende het vuurtje op te moeten 
stoken. Zij hadden allebei de 
eer mijn eerste twee gele kaar-
ten van het seizoen te mogen 
ontvangen. Toen de gasten kort 
voor tijd scoorden moest ik nog 

even alle zeilen bijzetten om-
dat de thuisploeg dat moeilijk 
kon verteren. Kortom het was 
niet de meest leuke middag van 
mijn loopbaan als fluitist maar 
het kan ook erger. Overigens 
wil ik alle verenigingen die om 
vijf uur ’s middags voetballen 
voor de beker erop wijzen dat 
scheidsrechters ook net mensen 
zijn en soms ook voedsel nodig 
hebben. Ik heb het nu twee keer 
meegemaakt dat je voor of na de 
wedstrijd helemaal niets te eten 
aangeboden kreeg en dat vind ik 
toch wel triest. Tenslotte is het 
voor mij rond die tijd normaal 
om te eten. Het hoeft geen drie 
gangen diner te zijn maar een 
broodje is altijd welkom.   
De eerste maand van het nieuwe 
seizoen zit er al weer op. Kijken 
wat de volgende op gaat leveren

Kees

Pupil van de week
Zaterdag 15 mei 2011, Kloetinge - LRC
Joost speelt in E4 en is 11 jaar. 
Trainer/leider: Jan-Kees de Bruine, Wijnant Snoek en Rik. 

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Kloetinge is een leuke club!
Wat vind je leuk aan de training? Alles, maar vooral partijtjes.
Denk je later het 1e te halen? Ik hoop het.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Regelmatig.
Welke hobby’s heb je nog meer? Tennis en golf.
Op welke school zit je? OBS Stamperius.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Wie is je favoriete voetballer? Wesley Sneijder.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Daan Esser.
Wat lust je niet graag? Sla en spruitjes.
Wat eet je het liefste? Friet.
Waaraan heb je een hekel? Liegen.
Op welke positie speel je het liefst? Spits.
Wat kan je het beste bij voetballen? Corners nemen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge De voetbalkampen.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1.

Joost Groeneveld
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Glas
Jaren geleden was ik op de CN 
Tower in Toronto in Canada. Die 
toren was tot 1996 met ruim 550 
meter het hoogste, vrijstaande 
gebouw van de wereld. Op een 
hoogte van 350 meter boven de 
grond is een uitkijkpunt. Een 
deel van de vloer bestaat uit 
glas, zodat je ook direct naar 
beneden kunt kijken. Opvallend 
was, dat veel bezoekers met een 
boogje om dat glas heen liepen; 
ze waagden het niet er over te 
lopen. En eerlijk is eerlijk, ik heb 
ook geaarzeld voordat ik er met 
een raar gevoel in mijn maag 
overheen liep. Diezelfde aarze-
ling voelde ik ook toen Jan en 
ik na het bekijken van de show-
room boven ineens bovenaan 

een glazen trap stonden. Jan liep 
zonder aarzelen naar beneden en 
ik ben toen maar gevolgd. En er 
gebeurde niets; evenmin als in 
Toronto; glas is echt sterk!

Computergestuurd
Voordat we gingen praten, heb-
ben we eerst het bedrijf bekeken. 
En dat is zeker de moeite waard. 
Er wordt in de werkplaats met 
uiterst moderne computerge-
stuurde machines gewerkt. Het 
is duidelijk, dat alles precies op 
maat gemaakt kan worden. In de 
showroom zie je wat er allemaal 
met glas mogelijk is en hoeveel 
verschillende soorten glas er 
zijn. Van monumentenglas tot 
hardglazen deuren met allerlei 
motieven, van HR++Isolatieglas 

tot spiegels, van glazen meube-
len tot douchecabines. En alles 
precies op maat gemaakt. Wie er 
meer van wil weten kan het beste 
zelf gaan kijken in de showroom 
aan de Livingstoneweg 20.

Goes bedrijf
De naam Melieste is niet een 
naam, die van oorsprong veel 
in deze gewesten voorkomt. 
Toch is het wel degelijk een van 
oorsprong Goes bedrijf. In 1936 
begon Nico Melieste voor zich-
zelf met een glasbedrijf aan het 
Groene Weitje. Later verhuisde 
het bedrijf naar een pand aan de 
Wijngaardstraat. Jan: “Ik kom uit 
een ondernemersfamilie. Mijn 
vader en mijn broer zaten in de 
bouwmaterialenhandel. Mijn 

Sponsor van de maand

Sponsoren zijn voor elke sport-
vereniging, groot of klein, erg 
belangrijk. Welk team speelt 
nog zonder shirtreclame; zelfs 
Barcelona is overstag gegaan. De 
vv Kloetinge heeft een bloeiende 
sponsorclub, de Businessclub 
vvKloetinge, vroeger de SVVK. 
In elk nummer van het clubblad 
stellen we een bedrijf aan u voor. 
We beginnen met Glashandel 
Melieste; ik had een gesprek met 
de directeur van het bedrijf Jan 
Pilaar: “Je moet genieten man!”

Glashandel Melieste

JAN PILAAR
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vader nam in 1984 het glasbe-
drijf over en ik ging er aan de 
slag. Ik heb een bouwkundige 
opleiding gevolgd en werkte bij 
een architectenbureau. Ik heb 
veel gemak van die achtergrond; 
ik kan bouwtekeningen lezen en 
gebruik die kennis bij de calcula-
tie van een project.”
In 1989 werd er wegens ruimte-
gebrek verkast naar de Verrijn 
Stuartweg en in 1998 naar het 
huidige pand aan de Livingstone-
weg. Intussen is er al een stuk 
bijgebouwd en in de nabije toe-
komst is er nog een uitbreiding 
gepland. De benodigde grond is 
al aangekocht. 
In het begin werd er gewerkt met 
twee of drie man; nu werken er 
inclusief directie en administra-
tie 16 personen bij het bedrijf. 
Jan: “En voor een grote klus 
huren we ZZP-ers in.” 

Monumenten
Jan laat het speciale monumen-
tenglas zien; dun dubbel glas, 
waarvan de buitenste ruit licht 
gegolfd is zoals dat in oude 
gebouwen ook het geval is. De 
binnenruit is voorzien van een 
coating, die de warmtebepalende 
infrarood straling terugkaatst in 
de woning. Jan: ”Onlangs heb-
ben we een monumentenpand 
in Zierikzee van dit speciale 
glas voorzien.” Ook glas-in-lood 
ramen kunnen worden geleverd. 
De klant maakt, vaak samen 
met de showroom medewerker, 
een ontwerp en dit wordt in een 
atelier elders geproduceerd. Wel 
heeft het bedrijf een reparatie-
afdeling voor glas-in-lood. Jan 
wijst op de kleine stukjes rood 
glas in de hoeken. “Rood glas is 
erg duur; er wordt goud gebruikt 
bij de productie. Vandaar dat je 
zelden grote oppervlaktes rood 
glas ziet.” 
Spiegels kunnen in alle maten 
worden gemaakt en glazen deu-
ren kunnen van allerlei motieven 
worden voorzien. Jan: “Uiteraard 

is het isolatieglas of dubbel glas 
een belangrijk product. Zowel 
bij nieuwbouw als bij renova-
tie wordt deze beglazing veel 
toegepast. Het rendement stijgt 
naarmate de energieprijzen ho-
ger worden; vooral het HR++ glas 
kan snel winst opleveren. Helaas 
is de subsidie hierop inmiddels 
afgeschaft.”

Tussenin
“Een nieuw product is het 
Screenline Isolatieglas. Het is 
dubbelglas, waar tussen de bin-
nenste en de buitenste ruit luxa-
flex, een rolgordijn of plissé’s 
zijn aangebracht. Dit ‘screen’ 
kan met de hand of op afstand 
elektrisch bediend worden. Het 
is ideaal voor slaapkamers, bad-
kamers en kantoren. Een groot 
voordeel is, dat het ‘screen’ geen 

stof vangt en dus schoon blijft.”
Jan vertelt enthousiast over de 
vele verschillende soorten glas, 
zoals brandwerend glas. Als u 
hierover meer wilt weten, kunt u 
terecht op de website
www.meliesteglas.nl
Ook in het sponsorhome en de 
commissiekamers bovenin het 
nieuwe kleedgebouw kunt u 
producten van Melieste vinden; 
glazen wanden en deuren. 

Service
Jan: “We hebben zo’n 300 klan-
ten in Zeeland en West-Brabant. 
Een groot deel van hen zijn 
aannemers en schildersbedrij-
ven, maar er zijn ook heel wat 
keuken- en interieurbedrijven 
bij. Tegenwoordig worden de 
tegelwanden in keukens steeds 
meer vervangen door getinte 
glazen platen. Ook particulieren 
zijn hier zeker welkom.”
Hij vervolgt: “Ik heb altijd 
geleerd, dat vriendelijkheid en 
beleefdheid erg belangrijk zijn; 
ook in het bedrijfsleven. Verder 
moet je je aan gemaakte afspra-
ken houden. Wij willen eerlijk 
zaken doen. Ons motto is: Een 
goede service en een nette prijs!. 
Dat is soms niet de laagste prijs, 
maar wij zullen ook wat moeten 
verdienen en we vragen niet 
meer dan nodig is.” 

Business club
Jan heeft zelf ook veel aan sport 
gedaan. Dat was niet zo vreemd; 
zijn vader was oprichter van de 
Goese hockeyclub. Uiteraard 
heeft hij ook zelf gehockeyd; 
later is hij gaan voetballen bij 
Goes. Ook heeft hij veel gezeild 
en geskied. Via Marco van de 
Linde is hij bij de businessclub 
betrokken geraakt. Zoals gezegd 
heeft hij de glazen wanden en 
deuren in het sponsorhome en de 
commissiekamers in het nieuwe 
kleedgebouw geleverd. Ook 
sponsort hij één van de nieuwe 
kleedlokalen, die dan ook de 
naam van het bedrijf draagt. Op 
zaterdagen dat het eerste thuis 
speelt komt hij meestal kijken. 
Hij vindt het voetballen leuk, 
maar hij geniet vooral van de 
contacten in het sponsorhome. 
“Het is daar gezellig en er wordt 
veel gelachen.”

Jimi
Een andere hobby van Jan is 
muziek. Hij heeft lange tijd in 
een bandje gespeeld, maar dat 
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is sinds een jaar gestopt. In zijn kantoor hangt 
een gitaar en een grote foto van zijn grote 
idool Jimi Hendrix. Bij de vergadering van 
de sponsorclub die werd gecombineerd met 
een bedrijfspresentatie in het gebouw aan de 
Livingstoneweg hield hij een toespraak met 
een flinke pruik op (“Vroeger had ik haar tot op 
mijn schouders!”). Hij vertelde een verhaal over 
zijn toen recente bezoek aan Curaçao.Een ober 
zei daar op z’n Antilliaans iets dat hij tot zijn 
persoonlijke motto heeft gemaakt.
“Je moet genieten man!”

En dat doet hij!

Enkele zakelijke gegevens: 

Glashandel Melieste
Livingstoneweg 20
4462 GL Goes
Tel. 0113-22 78 54
Fax: 0113-21 43 29
www.meliesteglas.nl 

Uit de bestuurskamer

- De Kloetingse dag is letterlijk in het water gevallen. 
Jammer van al het werk.

- Het bestuur is druk doende om invulling te geven aan 
het beleidsplan. Commissies moeten worden ‘bemenst’ 
en we hopen dat velen bereid zijn te helpen.

 Tot nu toe lijkt het met een aantal commissies wel te 
gaan lukken.

- De wedstrijd tegen Hoek blijft op 14.30 uuur.
 De nodige maatregelen zullen worden genomen.
- Door de evenementencommissie wordt gekeken of er 

extra activiteiten kunnen plaatsvinden in de
 kantine of op en om de velden.

Nieuwe rubriek
Met ingang van dit nummer starten wij met de nieuwe rubriek ‘Voetbalvrouwen’.
In elke uitgave mag de echtgenote of vriendin van één van onze voetballende seniorleden haar zegje doen.
Wij vonden de dames Willemijn Lijnse en Marieke Esser bereid deze interviews te verzorgen. De eerste 
bijdrage vindt u op pagina 22
De redactie is enthousiast over het resultaat en we hopen dat u die mening kunt delen.
Dus heren voetballers, wellicht wordt één van jullie binnenkort door beide dames verleid om ons een 
kijkje in jullie privéleven te gunnen.

Red.



16		OP DE KORREL	- oktober 2011

Achter op de wagen
Er was er één, die verschrikkelijk stonk! 
Verschillende waren erg stoffig, zodat het even wat mistig leek!
Op zo’n moment doe je een paar stappen achteruit en je hebt er (bijna) 
geen last meer van!

Je moet de container er wel goed 
tegen zetten, maar het is zeker 
geen zwaar werk. En, afgezien 
van die ene ‘stinkerd’, die blijk-
baar (per ongeluk?) gebruikt was 
voor gewoon huisvuil ook geen 
vies werk. Je bent er ook geen 
hele avond aan kwijt; met een 
paar uurtjes is het een heel eind 
gepiept. 
Ik had die maandagavond wel 
het geluk, dat het volop vakantie 
was. Daardoor stonden er minder 
containers buiten en was het ook 
niet nodig, dat de auto een keer 
tussendoor moest gaan lossen. 

Paul Dekker had me gevraagd of 
ik een avond mee kon om het oud 
papier op te halen. Daarom 
was ik tegen zessen op het 
terrein van de gemeente aan 
het Geldelozepad. Even later 
reden we met een oranje hesje 
aan naar de wijk Goes-Oost. 
Even zien hoe het werkt en dan 
aan de slag. Als er ergens veel 
containers stonden, kwam de 
chauffeur even helpen. Zo ervaar 
je ook, hoe belangrijk het is, 
dat de containers ‘goed’ staan. 
Tussendoor rijd je telkens een 
eindje mee achterop de auto.

“We hebben vanavond weer 
aardig wat verdiend voor de 
club.” zei Paul, toen we de hele 
wijk van papier hadden verlost. 
Een avond oud papier ophalen 
met twee personen levert de club 
zo’n 300 euro op. Kloetinge moet 
twee avonden in de maand twee 
personen leveren; als er een 
groep van 24 personen zou zijn, 
die een paar keer per jaar willen 
helpen, komt iedereen twee keer 
in het jaar aan de beurt. Op-
brengst 8.000 euro.

Ik denk dan terug aan de op 6 
juni van dit jaar gehouden Al-
gemene Ledenvergadering waar 
een contributieverhoging en een 
prijsverhoging in de kantine aan 
de orde kwamen. Verschillende 
mensen hadden daar moeite 
mee. Het is dan wel vreemd, dat 
het de grootste moeite kost om 
mensen te vinden, die een paar 
keer per jaar mee willen om 
papier op te halen. En dan denk 
ik uiteraard niet aan de mensen, 
die al veel doen als vrijwilliger, 
maar aan degenen, die eigenlijk 
nog niet zoveel doen voor de 
vereniging. 

Het ophalen van het oud papier 
kost niet veel tijd en moeite, 
maar brengt wel veel op!
Wie mee wil helpen, kan zich 
melden bij Paul Dekker!

Met 24 personen die elk twee

keer in het jaar willen meehelpen 

kunnen we € 8.000,- 

voor de club verdienen!

Met 24 personen die elk twee
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Geef de kinderen hun spel terug!

Enkele weken geleden stond ik 
op zaterdagmorgen te kijken bij 
een wedstrijd van F1. Dit team 
speelt in de hoofdklas van de 
F-pupillen. Bij de tegenstander 
liep er een leider langs de ene 
zijlijn en één langs de andere 
zijlijn aanwijzingen naar de 
spelers te roepen. Ook achter het 
doel stond nog iemand die dat 
deed. Een moeder van één van de 
bezoekende spelertjes zei: “Als 
die kinderen al die aanwijzingen 
moeten volgen, worden ze knet-
tergek!” Ze had gelijk.
De keeper van de tegenstanders 
moest in het laatste kwart van 
de wedstrijd nog 4 keer de bal 
uit het net halen. De laatste twee 
keer deed hij dat snikkend. 
Lekker gesport?

Onlangs vertelde iemand mij 
een soortgelijk verhaal. Tijdens 
een wedstrijd liep zijn zoontje 
plotseling te huilen in het veld. 
Hij zei tegen zijn vader: “Ik stop 
met voetballen. Jij staat maar 
te roepen langs de kant en dan 
kan ik niet meer lekker spelen.” 
Dat bleek te komen doordat hij 
onmogelijk al de aanwijzingen 
van zijn vader op kon volgen. 

Die dacht daar eens over na en 
zei: “Je hebt gelijk!” Zijn zoon 
voetbalt weer met veel plezier en 
pa geeft aan de kant alleen nog 
positief commentaar. 

Er was een hele ploeg begelei-
ders bij het D-team, dat op het 
Wesselopark een wedstrijd kwam 
spelen. Daarbij was ook een 
man, die zijn spelertjes liep uit 
te vloeken als ze iets fout deden. 
Bovendien had deze man com-
mentaar op elke beslissing van 
de scheidsrechter. Nee, niet op 
elke beslissing. Toen de scheids-
rechter zijn team een penalty gaf, 
hoorde je hem niet. Later bood 
hij de scheidsrechter min of meer 
zijn excuses aan. “Het gebeurt in 
het vuur van de wedstrijd!”

Daar ben je als speler en als 
scheidsrechter lekker mee!

In het stukje Voetbalallerlei (op 
pagina 25) wordt gewezen op 
de aktie ‘Geef de kinderen hun 
spel terug’ van SIRE. Soms is het 
goed als we eens in de spiegel 
kijken! Wij volwassenen gaan te 
veel van ons eigen standpunt uit. 
Maar waarom zouden we de kin-
deren niet gewoon lekker laten 
spelen.
Daar zijn het toch kinderen voor?
En voetbal is immers een
(prachtig) spel?

Adri de Bruine

Op pagina 18 vindt u nog een leuk 
stukje wat aansluit bij dit artikel.
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Beste Got, Sinterklaas en Ali B door Herman Sandman (bron: www.tweenul.nl)

vrijdag 16 september 2011 15:38 
Ik schrijf stiekum deze brief want 
ik hoop dat jullie mij kunnen hel-
pen. Ik vind voetballen niet meer 
leuk. Of nee; ik vind het best nog 
leuk, maar niet meer als in het 
begin door de dingen er omheen. 
Met papa en mama durf ik daar 
niet over praten, want die zeggen 
dat ik niet moet zeiken. Vooral 
papa. Soms moet ik dan eigenlijk 
huilen. Vooral als hij zegt dat mijn 
spullen best duur kosten en dat 
ik daar wel wat voor mag doen. 
Als hij zo jong was als mij, zegt 
hij, dan wist hij het wel. Maar dat 
weet ik toch niet dat ze duur zijn?

Al mijn vriendjes hebben rode, 
groene en witte schoenen en als 
ik zwarte heb zeggen ze dat ik een 
sukkel ben. Ik wil het best zelf 
betalen, maar ik heb geen geld 
en ik heb geen geld omdat ik niet 
werk. Dat kan pas als je je moet 
scheren. Ik ga nog naar school, in 
groep 4, bij juf Ineke en dat is een 
lieve juf. Ik wil elke dag bij haar 
wel helpend handje zijn. Mama 
zegt dat papa wel een beetje ge-
lijk heeft, dat papa en mama daar 
krom voor moeten liggen en dat ze 
veel voor mij over hebben omdat 
ze drie keer per week naar het 
voetballen rijden en dat ze verder 
nergens meer aan toe komen en 
dat als ik een goede voetballer wil 
worden dat ik dan moet luisteren 
en beter mijn best moet doen. 
Mijn papa en mama gaan ook 
altijd mee, elke zaterdag en dan 
hoor ik ze grapjes maken over dat 
ze straks niet meer hoeven te wer-
ken en dat ze al naar een huisje 
even buiten Barcelona aan het 
kijken zijn. Dat is in Spanje. Daar 
woont u toch, Sinterklaas?

Ik vond bij een club zijn heel 
leuk, het was net echt, net als 
op televisie, waar ik soms naar 
mag kijken, maar nu vind ik bij 
de speeltuin leuker. Eerst was ik 

blij dat het zaterdag was, dan kon 
ik bijna niet wachten, maar nu 
vind ik het geeneens erg als het 
afgelast is. Dan kan ik lekker met 
Lego spelen en dan kan niemand 
zeggen dat ik de posisie moet 
houden. Weten jullie wat posisie 
is, Got, Sinterklaas en Ali B.? De 
trainer praat altijd hard. Die zegt 
ook van in de posisie en dat we 
onze stinkende best moeten doen 
willen we aan het eind van het 
seizoen met de cup met de grote 
oren in de handen staan en dat 
we niet onze man moeten laten lo-
pen. Dicky werd laatst gewisseld 
omdat ie in zijn neus peuterde. 
Maar als je jeuk hebt moet je toch 
krabben? Papa zegt zelf ook tegen 
mama dat jeuk erger is dan pijn. 
We kunnen door de herrie langs 
de kant bijna niks meer horen. 
Onze papa’s en mama’s schreeu-
wen de hele tijd en dan strekken 
ze hun arm, zoals een meneer 
met een snor die ik op een oude 
film op Discovery zag, toen was 
het oorlog en dan wijzen ze wild 
naar links of rechts en ze roepen 
uw naam ook steeds, met nog iets 
erachter, het leek op kleren, of ze 
zeggen keihard van sjéézzus. Got, 
dat is uw zoon toch? Zat hij ook 
op voetballen, ook in E2?

Ik speel linksmid en ik moet de 
hele tijd van voor naar achter, 
maar soms vergeet ik dat, maar 
dan hoor ik dat ik terug in de 
posisie moet, of aansluiten en 
dan weet ik het niet meer en dan 
vraagt de trainer waar ik mee be-
zig ben. Soms beginnen de papa’s 

en mama’s op de papa’s en mama’s 
van de tegenpartij te schelden. 
Dan zeggen ze steeds ook uw naam 
met dat ene erachter en zeggen ze 
allemaal woorden die ik nooit mag 
zeggen. Mijn vader heeft een keer 
bokkenlul tegen de scheidsrechter 
gezegd. Toen moest hij achter de 
hekken en toen moest iemand an-
ders hem tegenhouden. Als mijn 
papa zo boos is word ik een beetje 
bang. Hij was ook een keer zo boos 
op mama, dat hoorde ik toen ik op 
bed lag, want mama vond het niet 
zo leuk dat papa steeds zo dicht bij 
de mama van Dicky stond. Dicky 
zijn papa woont ergens anders. 
Hij maakte steeds grapjes tegen 
haar en dat doet ie nooit zo tegen 
mama, hoorde ik mama zeggen. 
Wat is een tiefushoeah? Misschien 
weet jij dat Ali B.? Volgens mij is 
het vet erg, want mama moest er 
om huilen. Toen moest ik ook hui-
len.

Ik moest laatst de hele wedstrijd 
wissel. De trainer had op het bord 
in de kleedkamer getekend. Ik 
dacht dat het een spelletje was, 
een soort kruisje-nulletje en ik zat 
met Marco over Ninjago te praten 
en toen vroeg de trainer wat hij 
had gezegd en toen wist ik dat 
niet en toen zei hij dat hij geen ri-
sico kon nemen in de organisatie 
en toen moest Ivan op mijn plek. 
Toen kreeg mijn vader ruzie met de 
trainer en toen zei mijn vader weer 
bokkenlul en toen paardenmon-
gool en toen haumau. Haumau, dat 
is toch man op man? Sinterklaas, 
weet u dat? Is dat erg?

Got, Sinterklaas en Ali B., ik wil 
best graag zo goed worden als We-
sley en Robin en Messi, maar als 
dat niet lukt dan geeft dat toch 
niks?
Ik kan wel heel goed Lego spelen.
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Welkom bij. . . 
Een goede ontvangst viel mij ten 
deel bij Peter van Sorgen en zijn 
vrouw Gina. Haar meisjesnaam is 
Slot en haar ouders wonen, on-
danks het feit dat ze geen echte 
Zeeuwen zijn, in Goes. Peter en 
Gina zijn beiden net de 50 jaar 
gepasseerd en hebben een gezin 
met 2 kinderen. De oudste is Jas-
mijn, een tiener van ruim 16 jaar 
die inmiddels op de Hogeschool 
Zeeland de opleiding HBO-V 
volgt. Zij wordt dus, wanneer 
alles goed verloopt, een all-round 
verpleegkundige. Een beroep 
waar steeds vraag naar zal blij-

ven. Immers, zieke mensen zullen 
er helaas altijd zijn en de ver-
grijzing, dus het ouder worden 
mede door de goede medische 
verzorging, zal voortschrijden. 
Het is daarom fijn te constateren 
dat jongeren toch nog voor dit 
mooie en nuttige beroep kiezen. 
Met Jasmijn hebben ze dan ook 
thuis weinig of geen problemen. 
Zij is niet snel van haar stuk te 
brengen en heeft dan ook in 5 
jaar het Havo-diploma gehaald. 
Daarnaast is haar liefhebberij: 
ballet. Met al die bewegingen 
mag dit ook als sport worden 
beschouwd. Ze doet dit al jaren 

met veel enthousiasme en heeft 
inmiddels al aan verschillende 
voorstellingen in de schouwburg 
meegewerkt. In het gezin is ove-
rigens rijke man’s wens vervuld, 
want ruim 12 jaar geleden werd 
Rudolf geboren en je begrijpt het 
al, die is lid van de vv Kloetinge. 
Rudolf stond juist op het punt om 
naar de training in Kloetinge te 
gaan. Immers, als je een betere 
voetballer wilt worden, dan moet 
er getraind worden. Overigens is 
hij niet iemand die direct op de 
voorgrond zal treden, maar los 
daarvan zal hij zich niet zomaar 
aan de kant laten zetten. Hij 

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dit hoor je vaak van iemand die o.a. vrijwilligerswerk doet. Op zich 
niets bijzonders, want voordat dit artikel tot stand kwam, moesten heel wat telefoontjes worden gepleegd. 
De 1e die gebeld werd, was wel bereid om medewerking te verlenen, maar had op dat moment te weinig 
tijd. De 2e persoon vond het een eer om benaderd te worden, maar voelt niets voor de publiciteit. Dan 
maar naar de 3e, die was wel bereid, maar hij ging de dag daarop met vakantie. Wat denk je van de 4e? 
Wel, die was volgens het thuisfront met vakantie. Volhouden, dus de 5e, maar die nam de telefoon niet op. 
Wat nu, mijn lijstje was afgewerkt en nog geen resultaat. Eens bellen naar onze secretaris, want die be-
schikt over een vrijwilligerslijst en kent veel mensen. Jawel, ze speelde me een paar adressen en telefoon-
nummers toe en bij de eerste de beste had ik beet. De dag daaropvolgend was ik welkom en we hadden 
direct een plezierig contact. De aanhouder wint, dus vrijwilligers, laat je niet te vlug uit het veld slaan 
want soms zit het mee, soms zit het tegen.

PETER VAN SORGEN

Vrijwilliger van de maand
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speelt met veel enthousiasme nu 
in C4 en speurt op internet om 
zoveel mogelijk over voetbal aan 
de weet te komen. Het is uiter-
aard niet alleen voetbal, want er 
moet ook nog gestudeerd wor-
den. Rudolf is beslist niet dom 
en zit nu in de brugklas tweetalig 
VWO van het Pontes College.

Waarom eerst de kinderen?
Inmiddels zijn de kinderen in dit 
verhaal goed aan bod gekomen. 
Natuurlijk komen Peter en zijn 
vrouw Gina nu aan de beurt, om-
dat Peter tenslotte bij de VVK als 
vrijwilliger bij de jeugd betrok-
ken is, maar zoals hijzelf zegt 
geen voetbalverleden heeft. Dus 
eerst de jeugd, want die heeft 
de toekomst en dan de beste 
paarden uit de stal. Die moeten 
werken om de kost te verdienen.

Nadere kennismaking
Bij binnenkomst zat Gina aan-
vankelijk achter de computer. Al 
direct kwam de vraag: wilt u een 
kopje koffie? Omdat de avond-
maaltijd net achter de kiezen 
zat, kon er nog wel even gewacht 
worden. Eerst het ijs wat breken, 
want ik kwam hier bij een gezin 

dat ik totaal niet kende. Ik had 
Peter misschien op het sportveld 
wel eens gezien, maar nooit con-
tact gelegd. Dit gold wederzijds. 
Het klikte echter direct, want 
Peter is een spontaan iemand. 
Los van zijn kennis en kunde 
is hij tenslotte sinds 1 juni j.l. 
niet voor niets aangezocht om 
directeur te worden van Faktor 
Civil Engineering te Middelburg, 
een wat moeilijke naam. Wanneer 
we zeggen, dat we hier te maken 
hebben met een constructiebu-
reau dan is er al een heleboel 
verduidelijkt. Het gaat om het 
ontwerpen, berekenen en teke-
nen van allerlei staal-, beton- en 
houtconstructies, waartoe ook 
o.a. funderingen behoren. Dat je 
daarvoor de nodige technische 
kennis moet hebben is duidelijk. 
Peter is dan ook afgestudeerd 
aan de HTS. Natuurlijk heeft hij 
in de loop der jaren de nodige 
ervaring en verdere kennis in het 
bedrijfsleven opgedaan. Gina en 
Peter hebben o.a. met hun gezin 
van 1991 tot 2000 in Nunspeet 
gewoond. Peter was toen werk-
zaam bij het Staalbedrijf Jan 
Kuipers Nunspeet. Voorts werkte 
hij van 2000 tot 2005 bij het 

bureau waarvan hij nu directeur 
is. Verder noteren wij, dat hij nog 
een periode werkte bij Archikon 
te Goes. Met al die ervaring moet 
het mogelijk zijn om thans als di-
recteur een bedrijf te leiden met 
12 medewerkers. We constateren 
wel dat het in de huidige situatie 
met de economische recessie een 
vrije zware taak is. Peter heeft er 
echter alle vertrouwen in, omdat 
er momenteel nog voldoende 
werk in portefeuille zit. Wij 
wensen hem dan ook vanaf deze 
plaats veel succes. Zijn vrouw 
Gina, die ook aan tafel geschoven 
is en gezellig aan dit gesprek 
deelneemt, zal hem bij zijn 
functioneren voor zover mogelijk 
tot steun zijn. Zelf werkt Gina 
parttime als receptioniste bij het 
Gasthuis in Goes. Als we naar 
buiten kijken, zien we een vrij 
grote tuin met een vijver en veel 
planten. Vooral Gina heeft groene 
vingers en beleeft er best plezier 
aan om dit geheel te verzorgen. 
Trouwens, zij hebben daar in het 
Oostmolenpark te Kloetinge aan 
de Etty Hillesumlaan een mooi 
stekje gevonden. Een degelijke 
2/1-kap-woning met alles er op 
en er aan. Een heerlijke vrije 
tuin, waarin het goed toeven is.

Ontspanning
Is er bij dit alles ook nog tijd 
voor ontspanning? “Natuurlijk!”, 
zeggen Gina en Peter. “We fietsen 
en wandelen graag.” Vroeger ook 
gesport? Nee, dat niet direct. 
Peter heeft wel eens een poosje 
getennist en Gina doet aan een 
soort aerobic. Peter is in zijn 
jeugd een hele tijd bij de zee-
verkenners (Watergeuzen) in 
Vlissingen geweest en daar heeft 
hij veel geleerd. Zij zijn geen 
echte vakantiegangers, maar zij 
kijken er wel naar uit om bij-
voorbeeld in de toekomst meer 
over de grens te gaan. Dat is ook 
goed voor de ontwikkeling van 
de kinderen. Peter en Gina zijn 
verder nog fan van de op niveau 

In de voetbalkrant, die enkele weken geleden werd verspreid, zegt een oud-
speler van Kloetinge, dat hij graag in de hoofdklas zou willen spelen. Dat had 
gekund, als . . . . .

Oh was ik maar ...
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spelende muziekvereniging Ex-
celsior te Kloetinge. Het Oostmo-
lenpark hoort immers bij het dorp 
Kloetinge. En dan natuurlijk niet 
te vergeten de voetbal, want daar 
kwam ik tenslotte voor. Als Rudolf 
op zaterdagmorgen thuis moet 
spelen zijn Gina en Peter meestal 
op het sportpark te vinden.

Taak 
Peter is natuurlijk bij de VVK 
terecht gekomen door zoon 
Rudolf, die al enkele jaren lid is 
van de club. Daardoor kom je ook 
automatisch in aanraking met 
enthousiaste ouders. Noem maar 
de namen van o.a. Antoine van 
Goethem, Ad Joosse en Wim Haze-
laar dan heb je al een paar goeie 
te pakken, zonder anderen tekort 
te doen. Peter is in het Jeugdbe-
stuur belast met het organiseren 
van toernooien en het deelnemen 
daaraan. In mijn naïviteit denk 
ik dat je dan maar een klein 
gedeelte van een seizoen actief 

moet zijn. Niets is minder waar. 
Peter legt uit dat die toernooien 
feitelijk het gehele jaar in beeld 
zijn. Je krijgt meestal ruim van te 
voren het verzoek van bepaalde 
clubs om aan hun toernooi deel 
te nemen. En dat is er niet één, 
maar verschillende. Regelmatig 
overleg met jeugdbestuur, leiders 
en trainers is dan noodzake-
lijk om beslissingen te kunnen 
nemen. Daarnaast heb je ons 
eigen Dick Bunt pupillentoernooi. 
Dat betekent weer dat er tijdig 
uitnodigingen de deur uit moe-
ten. Met andere woorden, er is 
in feite het gehele jaar werk aan 
de winkel. Peter is voorts wel 
eens ingesprongen bij een team, 
omdat er geen leider of trainer 
beschikbaar was. Het is welis-
waar niet direct een lang verhaal 
over de voetbalactiviteiten, want 
zoals eerder gezegd, hij heeft 
geen voetbalachtergrond, die 
we ook meestal in soortgelijke 
situaties belichten. Dit neemt niet 

weg dat we kunnen constateren, 
dat Peter een bijzonder nuttige 
functie heeft, omdat hij voor de 
verschillende teams regelmatig 
een schakel is.

Tenslotte
Na dit gezellige onderonsje doen 
Gina en Peter mij uitgeleide. 
Op de oprit bij het huis tref ik 2 
auto’s aan. Die van mij staat op 
straat, dus die twee moeten wel 
van hen zijn. Ja, dat is zo, want 
Peter heeft nu als directeur vaak 
de auto nodig en dan zou Gina 
volledig op de fiets aangewezen 
zijn. Die auto van haar is dan ook 
nog maar pas aangeschaft. Fijn 
dat één en ander tegenwoordig 
kan. 

Leen Kraak 

Pupil van de week
Zaterdag 10 september 2011, Kloetinge - Goes (0-2)
Tim speelt in F4 en is 8 jaar. 
Trainer/leider: Niels Meijer en Philip van Gurp.

 Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat hier al mijn vrienden 
voetballen.
Wat vind je leuk aan de training?
Nieuwe technieken leren en het 
wedstrijdje.
Denk je later het 1e te halen? Ja.
Ga je vaak naar het 1e kijken? 
Nee.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Puzzelen en spelletjes doen.
Op welke school zit je?
Prinses Beatrixschool.
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?
Weet ik niet.
Wat lust je niet graag? Sla.
Wat eet je het liefste? Asperges.
Waaraan heb je een hekel? Dan-
sen.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Spits.
Wat kan je het beste bij voetbal-
len?
Verdedigen.
Wat is het mooiste dat je bij 
Kloetinge
hebt meegemaakt?
 Kampioen worden.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
3-2 voor Kloetinge.

 Asperges.

Wat kan je het beste bij voetbal-

Tim Scholten
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Voetbalvrouwen 
Een nieuw seizoen en een nieuwe rubriek..
Kim de Vlieger komt na haar eerste schooldag bij ons voor 
een interview als ‘voetbalvrouw’.

1. Kim in het kort…
Kim de Vlieger is 19 jaar oud, 
geboren in Hoek en is daarna 
in Goes komen wonen. Intussen 
is ze al 15 maanden samen met 
Mark Schuit, speler van Kloe-
tinge 1. Op het ROC in Goes volgt 
Kim de opleiding tot tandarts- 
assistente. Momenteel is ze 
bezig aan het 2de jaar van deze 
3-jarige studie. Het liefst zou ze 
doorgaan naar het hbo om door 
te leren voor mondhygiëniste.

2. Hoe heb je Mark ontmoet?
Op de camping van de Schots-
man een aantal jaren geleden. 
Hij was met een groep vrienden, 
ik met een groep vriendinnen. 

Het bleef bij gezel-
lig stappen, want we 
waren allebei nog 
bezet. Toen ik aan de 
slag ging bij Sportpunt 
Zeeland als badjuf 
kwam ik Mark opnieuw 
tegen, ditmaal als 
badmeester. Toen we 
uiteindelijk allebei 
vrijgezel waren sloeg 
de vonk over. We werken er al-
lebei nog steeds. 

3. Mark heeft als hobby voetbal-
len. Besteedt hij hier veel tijd/
aandacht aan?

Ja joh! Voetbal kijken doet hij 
erg graag, bij Mark thuis zijn 

alle mogelijke voetbalkanalen 
te vinden dus genoeg keus! Als 
ik er ben valt het mee, maar met 
zijn broer kijkt hij veel voetbal of 
speelt Fifa op de Playstation.

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

Natuurlijk, maar het gaat helaas 
niet altijd omdat ik moet werken. 
Als ik vrij ben ga ik altijd. Uit-
wedstrijden doe ik eigenlijk niet, 
behalve als ze dichtbij zijn. 

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

Ja, als klein meisje liep ik al op 
het Wesselopark als mijn moe-
der moest voetballen of training 
moest geven. Ze gaf toen ook 
training aan mijn zussen en soms 
deed ik dan mee. Ook speelde 
ik wel eens een wedstrijd mee, 
maar acro had toch mijn voor-
keur. Kloetinge is een gezellige 
club, ik ken er veel mensen. De 
feestavonden zijn ook altijd erg 
leuk, ik voel me er echt thuis! 

6. Wat vind je van het
 voetbalspel?
Boeiend om naar te kijken. Zeker 
omdat het met de paplepel 
ingegoten is en er bekenden mee 
spelen. Ook naar het WK heb ik 
met veel plezier gekeken, want 
de sfeer eromheen maakt het 
toch extra leuk. Kleinere clubs in-

door Wilemijn Lijnse
en Marieke Esser
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teresseren me niet zoveel, maar 
als het Ajax – PSV is kijk ik weer 
wel. Mark is voor PSV en ik voor 
Ajax dus dat geeft nog wel eens 
strijd, vooral als PSV verliest. 

7. Mark uit de kantine is…
Moe en rustig, maar ziet wel 
weer uit naar de komende 
stapavond. Hij is vrijwel nooit 
chagrijnig na een verloren wed-
strijd. Het boeit ‘m zeker wel, 
maar hij kan het wel makkelijk 
loslaten. Ik ben daar wel blij 
mee, want op een balende Mark 
zit ik natuurlijk niet te wachten. 

8. Wat vind je de goede en 
slechte punten van Mark op 
voetbalgebied?

Er gaat altijd dreiging van Mark 
uit, hij voetbalt altijd naar de 
goal. Dit lijkt me een goede re-
den voor een trainer om hem op 
te stellen. 
Mark moet meer durven. Hij 

speelt soms teveel op safe. Van 
mij mag hij wel eens wat sneller 
op de goal schieten. 

9. Wat zijn je eigen hobby’s?
Fitnessen bij Fitland met een 
vriendin. Winkelen, het liefst in 
Antwerpen. En dan winkel in, 
winkel uit. Behalve als Mark erbij 
is, die zoekt altijd als eerste naar 
een bankje in een winkel zodat 
hij lekker kan zitten.
Daarnaast ga ik graag op stap in 
Goes. Lambik is mijn stamkroeg, 
al mijn vrienden gaan daar naar-
toe en mijn neef werkt er achter 
de bar. 

10. Een zaterdagmiddag winke-
len of een zaterdagmiddag op 
het Wesselopark in Kloetin-
ge?

Als ik geld van Mark meekrijg 
dan ga ik liever winkelen als een 
echte voetbalvrouw. Anders ga ik 
gewoon lekker naar de voetbal. 

11. Leg de term buitenspel eens 
uit.

(Kim slaat haar handen voor haar 
gezicht en slaakt een zucht; “nu 
niet meteen opschrijven wat ik 
zeg hoor!”). 
Ze had deze vraag verwacht maar 
moet even nadenken…. Ze pakt 
de glazen op tafel om het uit te 
leggen. Na een aantal pogingen 
met de glazen en een theezakje 
als bal, komt het goede antwoord 
eruit. Ze geeft aan tijdens de 
wedstrijd daar niet op te letten. 
Het komt vaak voor dat ze staat 
te juichen bij een doelpunt dat 
afgekeurd wordt wegens bui-
tenspel. De voetbaltermen doen 
haar verder niet zoveel. Mark 
leerde haar wel de term ‘counte-
ren’, dat legt ze vlekkeloos uit!

Pupil van de week
Zaterdag 20 augustus 2011, Kloetinge - Goes (beker)
Fleur speelt in E9 en is 9 jaar. 
Trainer/leider: Mischa Flore.

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik het de beste club
 van Zeeland vind.
Wat vind je leuk aan de training? Scoren.
Denk je later het 1e te halen? Dat hoop ik wel.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Soms.
Welke hobby’s heb je nog meer? Tennis, windsurfen en zwemmen.
Op welke school zit je? Bischop Ernst.
Wat wil je later worden? Profvoetbalster.
Wat is je favoriete club? PSV.
Wie is je favoriete voetballer? Wesley Sneider.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? De broers Esser.
Wat lust je niet graag? Spinazie.
Wat eet je het liefst? Frietjes.
Waaraan heb je een hekel? Verliezen.
Op welke positie speel je het liefst? Middenvelder.
Wat kan je het beste bij voetballen? Balbezit.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Mijn eerste wedstrijd.
hebt meegemaakt?
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1. 

Welke hobby’s heb je nog meer? Tennis, windsurfen en zwemmen.

Fleur Vroege 
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Blije kinderen
Tijdens een vakantie in 2009 in Zuid-Afri-
ka hebben we diverse hulpprojecten voor 
aids weeskinderen bezocht. We hebben 
contact gehouden met één project, omdat 
onze dochter daar vrijwilligerswerk heeft 
gedaan. Bij dit project worden dagelijks 
met aids of hiv geïnfecteerde weeskinde-
ren opgevangen. Met zeer beperkte mid-
delen proberen ze daar deze kinderen nog 
een beetje toekomst te bieden.

Vorig jaar zijn er door de vv Kloetinge 
shirts geschonken, die natuurlijk erg wel-
kom waren. Ook dit jaar was de vereniging 
weer bereid ‘afgedankte’ shirts te schen-
ken aan dit project. Dat ze op de goede 
plaats terecht zijn gekomen moge duide-
lijk zijn op de foto’s.

Wie weet schuilt er nog wel een talent in 
voor onze vereniging.

Ook nu weer, namens alle kinderen van het 
Nqobile-project, heel erg bedankt! 

Ton Hopmans

KLOETINGE IN
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Bij het begin van de competitie lopen er diverse acties om het 
voetbal sportiever en veiliger te maken, zoals:

Voetbal allerleiVoetbal allerleiVoetbal allerleiVoetbal allerleiVoetbal allerlei

Reclamecampagne
SIRE is een reclamecampagne gestart die vooral gericht is op het ge-
drag van ouders langs de lijn. We kennen ze allemaal, ouders die (te) 
fanatiek meeleven langs de lijn en soms heel vervelende dingen tegen 
scheidsrechter, tegenpartij en soms ook eigen spelers roepen.
Dus ook van onze kant de oproep: “MENSEN, LAAT HET SPORTIEF EN 
LEUK ZIJN LANGS DE LIJN!” Dit leidt voor iedereen en wellicht ook 
voor de roepers tot een veel prettigere zaterdag. Verkeersactie

Veilig Verkeer Nederland is sa-
men met Toyota een actie gestart 
om gevaarlijke plekken voor de 
fietsende jeugd op 
te sporen. Op deze 
wijze wil VVN het 
aantal verkeers-
slachtoffers terugdringen.
Een prima actie, waarbij ook 
voor Kloetinge geldt, dat gevaar-
lijke situaties gemeld kunnen 
worden.

Fikse straffen
Verder heeft de KNVB aangekondigd bij forse overtredingen fikse 
straffen uit te gaan delen. De KNVB wil het geweld en de excessen op 
de sportvelden de kop indrukken. 
Op zaterdag 17 september waren er 10 teams uit de competitie ge-
haald wegens vechtpartijen, zwaar lichamelijk letsel e.d. De excessen 
vinden op allerlei niveaus plaats.
In West-Brabant is bij de wedstrijd Terheijden A 1 – TSC A 2 een 
speler van Terheijden, nadat hij zelf een zeer zware overtreding had 
gemaakt, met zwaar lichamelijk letsel opgenomen op de afdeling 
intensive care care van een ziekenhuis. Het is natuurlijk logisch dat 
hier zware straffen volgen.

Spelerspas
Wellicht heeft u ook gelezen dat 
Barendrecht fors gestraft is voor 
het laten spelen van een speler 
zonder spelerspas.
In de handleiding Tuchtrecht 
amateurvoetbal staat, dat bij het 
meespelen van een speler zonder 
pas een boete volgt van € 350,-, 
5 punten in mindering en de uit-
slag wordt omgezet in 0 – 3.
Trainers, leiders, u bent gewaar-
schuwd. Het kan je hele seizoen 
kosten en nog een forse geld-
boete er bovenop.

Laten we hopen, dat de maatregelen succes hebben, zodat het alleen maar leuker wordt langs de lijn.
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Kleinste kamertje
We weten dat ons clubblad veel gelezen wordt, maar we wisten 
niet dat het zo populair zou zijn. Er wordt zelfs een exemplaar 
bezorgd op nummer honderd. Daar kan het blad in elk geval rustig 
gelezen worden!

Pupil van de week
Zaterdag 24 september 2011, Kloetinge - Hoek (1-0)
Luka speelt in F1 en is 8 jaar. 
Trainer/leider: Erik Houtepen en Hans de Bruine. 

Vragen
 Waarom voetbal je bij Kloetinge? Omdat ik het leuk vind.
Wat vind je leuk aan de training? Partijtje.
Denk je later het 1e te halen? Misschien.
Ga je vaak naar het 1e kijken? Ja.
Welke hobby’s heb je nog meer? Zwemmen.
Op welke school zit je?  Beatrix.
Wat wil je later worden? Profvoetballer.
Wat is je favoriete club? Ajax en Barcelona.
Wie is je favoriete voetballer? Messi.
Wie is je favoriete speler bij Kloetinge? Soufyan Azzagari.
Wat lust je niet graag? Spruitjes.
Wat eet je het liefste? Friet.
Waaraan heb je een hekel? Pesten.
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld .
Wat kan je het beste bij voetballen? Schieten.
Wat is het mooiste dat je bij Kloetinge Kampioen met F5.
hebt meegemaakt? 
Wat wordt de uitslag vanmiddag? 2-1 .

Luka Schrier
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Op 17 december 2011 houdt vv 
Kloetinge een kerstveiling in 
de kantine op het Wesselopark. 
Het is de bedoeling dat kopers 
bieden op ingebrachte kavels. 
Daaronder bevinden zich ver-
schillende zaken, zowel ludiek 
als voor gebruik.

Dit is de eerste keer dat er door 
de vereniging zo’n veiling wordt 
georganiseerd.
Hij is voor iedereen toegankelijk 
en zeker voor degenen die iets 
voor de vereniging over hebben. 
De veiling wordt gehouden om de 
vereniging een financiële injectie 
te geven en daardoor de kas van 
de vereniging te spekken.
De eerste kavels zijn al inge-
bracht en bestaan uit:

KerstveilingKerstveiling
17 december 2011
kantine vv Kloetinge

• een rondrit op of met een ezel,
• een dagje toeren in een oldtimer of cabriolet,
• een dagje te gast bij een uitwedstrijd van het 

eerste elftal, 
• familiefoto maken door een persfoto-

graaf en 
• een sponsor (goede kok) heeft aangebo-

den om bij iemand thuis te komen koken.

Verder wordt getracht nog meer ludieke kavels 
in te brengen op de veiling zodat er goed kan worden geboden.
Als iemand zich geroepen voelt om ook een ludieke - of ander kavel 
in te brengen dan kan er contact worden opgenomen met één van 
de organisatoren of via e-mail van de vereniging. Indien u een kavel 
inbrengt dan a.u.b. geen rommelmarktkavel.
De vereniging is u voor het inbrengen zeer erkentelijk.

Omdat deze veiling voor de eerste keer wordt georganiseerd en niet 
kan worden ingeschat hoeveel belangstellenden er aanwezig zullen 
zijn, verzoeken wij om vroegtijdige opgave via e-mail. Geef ook aan of 
u wilt bieden of kijken. Dit om organisatorische- en administratieve 
redenen.
De organisatie hoopt er een fantastisch gebeuren van te maken dat 
voor herhaling vatbaar is.
Dus houdt 17 december in de gaten of noteer deze als ‘bezet’ in uw 
agenda. U kunt het dan zeker niet vergeten!
Nadere info over de veiling volgt. 

Jos Geerlings
geerling@zeelandnet.nlgeerling@zeelandnet.nl
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Nieuwe	leden:
Jihad	Azzagari
Thijke	Bickelmeijer
Levi	Bolleman
Xander	Böseler
Wesley	de	Bruine
Max	Buteijn
Jorik	Dalebout
Mark	Evertse
Boris	Evertese
Gijs	Fabery	de	Jonge
Lennard	Hamers
Danny	Hijdra
Dylan	Hijdra
Mees	van	Horssen
Dies	Janse
Dave	de	Jong
Max	Joosse
Stan	Kamerling

Remco	van	der	Kuijl
Wouter	van	der	Kuijl
Djoy	Minnaar
Stefan	Peters
Rico	Quinten
Luc	Reichardt
Jamiro	Schroevers
Arjo	Schroevers
Sven	Slootmaker
Sven	van	Tricht
Thomas	Verkuil
Yorick	Visser
Noël	van	de	Vrie
Sasha	de	Waal
Sem	van	Waarde
Tim	van	der	Weide
Sam	Wijnhorst
Daan	Zijlma
Glenn	Zuydwegt

Vervallen
Arjan	Bot
Tan	Bui
Sefa	Celikbilek
Benny	Dekkinga
Sjoerd	van	Dullemen
Jaap	den	Engelsman
Jacco	de	Gast
Jeroen	Geleedst
Rutger	Hakkaart
Sheriff	Jawo
Juriën	Kempe
Arno	Lukasse
Kevin	de	Marco
Andreas	Meulenberg
Aron	van	Oosten
Roy	van	Oosten
Stijn	Ottersberg
Sam	Reijnhoudt

Mari	Stevense
Johan	van	Tilburg
Bart	van	Trigt
Hans	Verelst
David	de	Vos
Niels	van	de	Vrede
Rutger	de	Waal

Ledenmutaties augustus 2011

KerstveilingKerstveiling

 Algemene Ledenvergadering Sinterklaasfeest F- en Minipupillen Kerstveiling

 Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi Filmochtend F- en Minipupillen Wedstrijdbezoek jeugd

 27 t/m 31 december 14 januari 2012 10 maart 2012

EVENEMENTENKALENDER

 21 november 2 december 17 december
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Thomas	Snoek: een prima speler 
en keeper die alles in opperste 
concentratie doet. Pas wel op je 
tong………….

Melissa	Katsman: telg uit een 
voetbalfamilie. Heeft een prima 
dribbel. Wees niet te bescheiden, 
rustig maar ‘bijt’ van je af.

Ruben	Elenbaas: De ‘Jaap Stam’ 
van Mini 1. Groot, sterk en snel 
met een prima schot in de benen.

Loïs	van	Diest: Speelt met pas-
sie. Snel, fel en sterk aan de bal. 

Bjorn	Oude	Hesselink: Heeft 
meer in zijn mars dan hij tot nu 
toe laat zien. Goede verdediger 
met een lekker schot. Mag best 
nog wat brutaler, feller zijn.

Stijn	van	Rooijen: Onze kleine 
dribbelkoning. Delft soms het 
onderspit in de ‘scrum’ maar 
eenmaal uit de drukte dan is hij 
zo met de bal weg……..

Persijn	de	Bruine: Prima drib-
bel en goed schot. Redelijk snel, 
maar moet nog wat sterker wor-
den. En minder kletsen……..(van 
wie zo hij dat hebben?).

Floris	den	Engelsman: Speler met 
potentie. Kan lekker dribbelen 
en goed schieten, maar vindt 
het ook wel gezellig…….Mag ook 
nog wat extra biefstuk in het XI 
Gebod eten 

Bas	Uiterhoeve: Laat ook nog 
niet alles zien. Kan lekker voet-
ballen, maar vindt andere dingen 

(kletsen, korrels van het veld etc) 
ook erg leuk. 

Mini 1 is een leuk maar nog erg 
speels ploegje. Ze vinden voetbal 
wel leuk, maar zijn hier nog niet 
alle dagen mee bezig. De ouders 
zijn momenteel nog fanatieker 
dan de meisjes en jongens…….

Het gaat steeds beter maar met 
alleen 1x trainen in de week is 
geduld een vereiste. Dit laatste 
heeft met name hoofdcoach 
Sander volop; een heel goede 
eigenschap. Zijn assistenten 
Wijnant en Rien blinken hier 
minder in uit, maar zij hebben 
weer andere kwaliteiten. Kortom, 
een leuk stel!

Staand, vlnr.: Sander van Rooijen (trainer), Thomas Snoek, Melissa Katsman, Ruben 
Elenbaas, Loïs van Diest en Rien de Bruine (trainer).
Zittend, vlnr.: Bjorn Oude Hesselink, Stijn van Rooijen, Persijn de Bruine en Floris den 
Engelsman. Bas Uiterhoeve ontbreekt op de foto.

MINI’s 1
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M A C H T I G I N G

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vv Kloetinge om van zijn/haar 
ondergenoemde bank/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie en boetes van

Naam:  .............................................................................................................................................................................  

Geboortedatum:  .............................................................................................................................................................................

Straat:  .............................................................................................................................................................................

Postcode + plaats:  .............................................................................................................................................................................

Bankrekeningnummer:  Girorekeningnummer:

Ten name van:

Naam: .............................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................

Postcode + plaats: .............................................................................................................................................................................

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften.

Datum:  ........................................................................ Handtekening:  .................................................................

Machtiging
Aan alle leden die nog geen 
machtiging hebben afgegeven

Zoals elk jaar worden aan het 
begin van het seizoen de accept-
girokaarten voor de betaling van 
de contributie verzonden. Voor 
dit seizoen gelden de volgende 
‘spelregels’:
- Na ontvangst van de 1e termijn 

wordt de clubpas uitgereikt.
- Met ingang van 29 oktober a.s. 

(de wedstrijd Kloetinge-ASWH) 
is de oude clubpas niet meer 
geldig!!

- De 1e termijn moet betaald zijn 
voor 10 oktober a.s. 

Indien je geen lid meer bent, 
meld je dan schriftelijk af op 
onderstaand adres.

Er worden geen herinneringen 
meer verzonden. 
De leider van het betreffende 
elftal zal met de speler die niet 
tijdig heeft betaald, of diens 
ouders, contact opnemen.
Wordt de contributie daarna 
niet binnen de afgesproken tijd 
voldaan, dan wordt de speler van 
de ledenlijst afgevoerd.

De 2e termijn moet betaald zijn 
voor 1 februari 2012. Ook dan 
geldt dezelfde procedure als 
hierboven omschreven.
De contributie voor het zaal-
voetbal dient in één termijn te 
worden betaald.

De tijdige betaling wordt zeer op 
prijs gesteld. Dit voorkomt het 
onnodig beslag leggen op vrije 
tijd van vrijwilligers.

Zoals in het huishoudelijk regle-
ment is bepaald, en in de ALV 
van 24 november 2008 nogmaals 
is besloten, is met ingang van 
het seizoen 2009 / 2010 voor 
het betalen van de contributie en 
boetes over gegaan op automati-
sche incasso. 
Een machtiging vind je hier-
onder. Vul de machtiging in en 
lever deze tezamen met je 2 ac-
ceptgirokaarten voor 10 oktober 
a.s. op onderstaand adres in.
Betaling per acceptgiro kost € 
2,50 extra per acceptgiro.

Bij vragen hierover kun je con-
tact opnemen met: 
Wim de Vos, Zomerweg 10,
4481 CB Kloetinge
telefoon 0113-220263.

De penningmeester

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

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Marinus Blomaard
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker

SUPPORTVERSVERENIGING
The	Green	White	Army
Secretaris
Meindert Storm 21 26 13

BUSINESSCLUB	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


