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Kantoorartikelen Kantoormeubilair Documentsystemen Facilitaire producten Relatiegeschenken Handyman service Logistiek ontzorgen

Bouman KantoorTotaal is een business-to-business bedrijf, gevestigd in Goes, Terneuzen en Vlissingen. In het najaar van 2013 
openen wij onze vierde vestiging in Roosendaal. Wij bieden voornamelijk kantoorartikelen, -meubilair, documentsystemen, 
facilitaire producten en relatiegeschenken aan, voor kantoor- en schoolinrichtingen. Bij ons staat niet het ‘product’ centraal, 
maar juist de ‘oplossing’ die een relatie wenst om zijn of haar bedrijfsvoering en processen te continueren en te optimalise-
ren. Het draait bij ons om een efficiënte en inspirerende kantooromgeving, met oog voor verantwoord werken en zorg voor het 
milieu. 

Centraal in onze missie staat ‘gaat niet, bestaat niet’. Hierbij hechten wij veel waarde aan persoonlijk en klantgericht contact. 
Wij zijn namelijk professionals die betrouwbaar, transparant en servicegericht te werk gaan en graag een stapje extra doen. 
Voor nu en in de toekomst.

Wilt u weten hoe uw organisatie ontzorgd kan worden met een speciaal op maat gemaakt concept? Neem dan vrijblijvend 
contact op met een van onze vestigingen. Wij staan graag voor u klaar!

@BoumanKT

GOES      |      TERNEUZEN      |        VLISSINGEN      |       ROOSENDAAL

www.boumankantoortotaal.nl

De complete werkplek
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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 Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 60 38 67
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 26 4481 CP Kloetinge 21 66 58
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 25 08 39
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 27 03 61
 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
Voorzitter  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 21 49 32

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinator Arjan van Schaik Brahmslaan 3 4462 JR Goes 250057
A, B en C junioren avsld@zeelandnet.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
E-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 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 38 39 30
 sportkleding@zeelandnet.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931
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Terrein Wesselopark
Noordeinde 5c, 4481 BJ  Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
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Van de redactie
Op de rubberen Korrel
 
Het nieuwe kunstgras op het tweede veld ligt er erg mooi bij. Als een 
team pupillen van Kloetinge hun trainingspotje spelen, stuiven de 
rubberen korrels omhoog. Hun trainingskleren zien er zo aan het eind 
van hun training nog smetteloos uit. Modder op de knieën hebben ze 
al helemaal niet. Het blijft toch wennen, spelertjes zien voetballen op 
kunstgras. Eén ding is niet veranderd: lekker op een kluitje achter de 
bal rennen.

Het voormalig trainingveld ‘De Banjaard’ op ludieke wijze weergegeven door Joep Zoeteweij

I N H O U D

Het kunstgras op het tweede veld  
en op het trainingsveld laat de 
grote stappen zien die onze ver-
eniging maakt in het verbeteren 
van de accommodatie. Je moet 
niet teveel achterom kijken. Maar 
ik moet dan toch even denken 
aan de omstandigheden waaron-
der we zelf als Kloetinge junioren 
trainden.

Zo rond november verdwenen 
de laatste grassprieten op het 
smalle trainingsveld en veran-
derde het in De Banjaard. Met 
wat geluk was het zand gerold. 
Met wat pech moest je op het 
arodaveld in de linkerhoek van 
het trainingsveld. Dat stond in de 
herfst altijd onder water.

Daar zag je niet zo veel van, want 
het was altijd donker als je daar 
moest trainen. 

Van de twaalf trainingsballen die 
in het netje lagen, waren er drie 
goeie bij. Daar moest je snel bij 
zijn. Helaas zogen ook deze zich 
snel vol met water. In het zand 
lukte het met die ballen niet al-
tijd de oefening uit te voeren zo-
als Jan Nouse dat wilde. Dan was 
het wachten totdat hij ingreep. 
Jan zei dan: “Uuuhhhh…”. 

In het afsluitend partijtje knalde 
Johnny Kole de ballen loeihard in 
de korte hoek. Hij kon dat vanaf 
de achterlijn. Helaas zagen we 
niet altijd of het een doelpunt 

was, want in het zijnet zaten 
gaten. Als je na het partijtje als 
laatste ging douchen, was het 
water koud. Gelukkig kwam er 
niet zoveel water uit. 

Toch geloof ik niet dat de om-
standigheden invloed hadden 
op onze voetbalbeleving. We 
keken uit naar elke training. Het 
zal voor de jongens en meiden 
van nu niet anders zijn. Voor 
de vereniging is het kunstgras 
natuurlijk fantastisch. Ook het 
clubblad blijft zich vernieuwen. 
In dit nummer weer een nieuwe 
rubriek: een voetbalquiz ‘op 
maat’ van Willem Sturm
(pag. 27 ).
Veel leesplezier!

Gerben Polderdijk
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Van de voorzitter
Het seizoen 2013/2014 is van start gegaan 

Maar eerst hebben we op 8 juni jl het vorige seizoen beëindigd met een afslui-
tingsdag en dat was een uiterst plezierige bijeenkomst.
Vervolgens hadden we op 11 juni 2013 de Algemene Ledenvergadering. Altijd leuk 
om te kunnen constateren dat er leden bestaan die geinteresseerd zijn in het wel 
en wee van onze vereniging.
En dan de start van het nieuwe seizoen met nieuwe mogelijkheden en kansen.
De presentatieavond vond ik één van de beste tot nu toe. Een goede presentator en het was ontzettend 
gezellig.

Een moeizame start
Op het moment dat ik dit schrijf 
heeft onze 1e selectie de eerste 
wedstrijden achter de rug (de 
wedstrijd tegen ’s-Gravenzande 
werd afgelast).
Na de overwinning tegen ASWH 
verloren we zaterdag 21 septem-
ber van Achilles Veen.
Ik wil niet snel in het openbaar 
kritiek leveren op scheidsrech-
ters en/of grensrechters maar 

we moeten constateren dat het 
arbitrale trio afgelopen zaterdag 
niet hun dag hadden en dan druk 
ik me nog heel voorzichtig uit.
De kraker tegen Hoek hebben we 
ook achter de rug. Helaas ook 
daar verloren we met 1-0.
Na het gelijkspel tegen RVVH 
moesten we afgelopen zaterdag 
naar Zwaluwen. Daar moest het 
dan maar gebeuren.Maar nee 
dus, verlies met 3-1.

Inmiddels zijn we dus in de on-
derste regionen terecht gekomen 
en daar zou toch op zeer korte 
termijn verandering in moeten 
kunnen komen.
De andere seniorenteams 
draaien redelijk tot goed.
In de jeugd zullen enkele teams 
het lastig krijgen. Jongens, kop 
op, niet bij de pakken gaan neer-
zitten. Van elke wedstrijd word 
je beter.

Cashless betalen
Het cashless betalen loopt boven 
verwachting. Er is veel werk 
verricht om de invoering goed te 
laten verlopen en dat werpt zijn 
vruchten af.

Droevig nieuws
Het is niet alleen goed nieuws 
dat we kunnen brengen.
Zaterdag 21 september ontvingen 
we het droeve bericht van het 
overlijden van ons ere-lid Rinus 
Blomaard. Rinus heeft veel voor 
onze vereniging betekend. Hij 
was betrokken bij de vele bouw-
activiteiten op het Wesselopark.

Door een toegekende penalte verloren we met 1-0 in en tegen Hoek

Indrukwekkend was de 1 minuut stilte als eerbetoon aan ons voormalig erelid Rinus Blomaard
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Ik heb hem leren kennen vanuit 
de onderhoudsploeg. ’s Morgens 
kwam hij vaak op de koffie en on-
der het genot van een sigaretje 
werden dan de voetbalverhalen 
verteld.
Hij had bij ons ook altijd z’n 
vaste plaats. Als je binnenkomt 
in ons werkhok, links aan de ta-
fel, dat was de plaats van Rinus.
Maar deze plaats zal leeg blijven.
Op pagina 5 van deze Korrel 
staat een in memoriam, geschre-
ven door Adri de Bruine, die veel 
met hem heeft samengewerkt.
Op het Wesselopark, voor aan-
vang van de wedstrijd van de 1e 
selectie, hebben we meegedeeld 
dat Rinus was overleden en heb-
ben we een minuut stilte in acht 
genomen. We hebben op deze 

wijze getracht op passende wijze 
afscheid te nemen van Rinus 
Blomaard, een groot clubman.

Nog een enkele zaken
Voordat ik afsluit toch nog een 
paar dingen:
Ik doe nog eens een beroep 
op trainers/leiders om na een 
wedstrijd/training met hetzelfde 
aantal voetballen terug te komen 
als waar je mee bent weggegaan.
Kun je b.v. in verband met weers-
omstandigheden zoekgeraakte 
ballen niet vinden, meld dit dan 
even via de mail aan mij. Geef 
dan ook door waar de bal(len) 
ongeveer kan/kunnen liggen.

Een ander punt is hoe wij als 
vrijwilligers met elkaar omgaan.

Het valt mij op dat menselijke 
verhoudingen soms ver te zoeken 
zijn en dat er korte lontjes zijn.
Mijn (herhaald) verzoek is om 
op een menselijke manier met 
elkaar om te gaan. Je hoeft het 
niet altijd met de ander eens te 
zijn maar bespreek dat dan met 
elkaar en hou je bij de taak die 
je als vrijwilliger moet uitvoe-
ren. Dat is in het belang van vv 
Kloetinge en daar doen we het 
toch voor?

Ik wens jullie allen een goed 
seizoen 2013/2014.
Met sportieve groeten.

Rinus Dieleman
voorzitter 

Onbegrijpelijke besluiten!
Tijdens de crematie van KNVB-afgevaardigde Jan van Hoek uit Oudenbosch 
ontmoette ik vele 
KNVB-ers. Voor de crematie begon sprak ik Adri Derijck uit St. Willibrord, 
voorheen secretaris van Rood Wit en nu clusterafgevaardigde (een collega 
van Adri de Bruine).
Op de achtergrond regelt hij nog zaken voor zijn oude club.
Begin juli was de wedstrijd NAC – Swansea (de Engelse club van Nederlander 
John van Zweden) op de accommodatie van Rood Wit gepland. De toestem-
ming van de gemeente was tijdig aangevraagd! Op 27 juni! kwam het verlos-
sende woord dat de gemeente geen problemen zag. Er kon gespeeld worden. 

John van Zweden, Haagse ‘behangkoning’ en aandeelhouder van Swansea City 

(foto Omroep West)

vo
etb

alweetjes

Luttele dagen later wordt de 
toestemming ingetrokken. De 
hoofdreden was dat de velden 
in een woonwijk liggen. Nu 
liggen deze velden er al tiental-
len jaren. Begrijp u het? Vele 
uren organisatie en een leuke 
opbrengst gingen verloren. U 
zult begrijpen dat de club zwaar 
teleurgesteld was.
Later is de wedstrijd in Den 
Haag gespeeld op het veld van 
ADO Den Haag. In verband met 
de veiligheid waren NAC-suppor-
ters niet welkom.
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Op vrijdag 20 september overleed op zijn favoriete plekje op de camping ons 
ere-lid Rinus Blomaard op de leeftijd van 82 jaar. Hij werd geboren in 1931, 
het jaar, waarin vv Kloetinge werd opgericht. In zijn jeugd heeft hij gekorfbald 
en was hij lid van het tamboer- en pijpercorps ‘Excelsior’ uit Goes.

In het begin van de 60-er jaren werd hij lid van onze vereniging; hij is dus 
meer dan 50 jaar lid geweest. Vrijwel meteen werd hij in het bestuur geko-
zen en tot 2007 is hij bestuurslid geweest; ik denk niet dat iemand langer 
deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Hij is 2e penningmeester geweest, 
maar de langste tijd was hij bestuurslid accommodatiezaken. In deze functie
coördineerde hij de werkzaamheden bij de bouw van de kantine en de tri-
bune. Daarbij stak hij ook zelf de handen uit de mouwen. 
Vooral de bouw van de kantine was zijn project. Het was eigenlijk een bouw-
pakket en Rinus regelde de vrijwilligers. Hij was zelf een man van zijn woord; 
als hij iets beloofde, dan deed hij dat ook. Daarom had hij veel moeite met het 
feit, dat sommigen beloofden te komen helpen en dan niet kwamen opdagen. 
Bij het werk op het Wesselopark gebruikte hij regelmatig zijn eigen gereed-
schap. Niet alles kwam daarna (onbeschadigd) terug. Hij mopperde daar wel 
over, maar hij bleef zijn spullen meenemen als dat nodig was.

IN MEMORIAM

R i n u s  B l o m a a r d
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Verder regelde hij de schoonmaak- en onderhoudsploeg. Tot enkele weken 
voor zijn overlijden pakte hij op vrijdagmorgen een bezem om mee te helpen. 
Ook was hij een vaste medewerker bij het ‘verzamelen’ van het clubblad. We 
hebben enkele keren een verzamelmachine gekregen, die ergens overbodig 
geworden was. Die machines werkten niet meer perfect en Rinus heeft vele 
uren doorgebracht met het sleutelen daaraan. Helaas lukte het niet en we 
gingen maar weer over op handwerk.
Waarschijnlijk heeft niemand meer tijd op het Wesselopark doorgebracht dan 
Rinus. Hij was niet alleen betrokken bij het tot stand komen van de gebouwen, 
maar hij wist ook de meeste kabels en leidingen onder de grond te liggen, 
want hij was ook bij het leggen daarvan betrokken geweest.
Bovendien was hij een trouw supporter van Kloetinge 1 en 2. Het is nog niet zo 
lang geleden, dat hij ook bij de uitwedstrijden aanwezig was.

In 1986 werd hem door zijn broer Kees, toen voorzitter van de afdeling Zee-
land, de gouden speld van de KNVB opgespeld. Ook werd hij vanwege zijn vele 
verdiensten voor de vereniging benoemd tot ere-lid. Hij was een bescheiden 
mens en stond niet graag in de belangstelling.
De zomermaanden brachten Rinus en Jo door op de camping, maar als ze een 
paar dagen thuis waren, kwam hij weer naar het sportpark.

Zijn verbondenheid met de vereniging werd duidelijk bij de indrukwekkende 
minuut stilte voor de wedstrijd tegen Achilles Veen. De waardering vanuit de 
vereniging bleek ook duidelijk uit het grote aantal leden, dat aanwezig was bij 
de afscheidsbijeenkomst; o.a. bijna alle bestuursleden, de schoonmaakploeg, 
de onderhoudsploeg en de clubbladploeg. De groen-witte kaars op de kist en 
de bonbons met het Kloetinge-logo gaven de betrokkenheid van Rinus bij vv 
Kloetinge duidelijk weer. 

De vereniging verliest in hem een gedreven vrijwilliger, een zeer betrokken 
clubman en voor velen een vriend.
We zullen hem missen.

We wensen Jo, Peter en Mineke, Yvonne en Jacob en zijn kleinzoon Ricardo 
veel sterkte toe voor de komende tijd. 

Adri de Bruine
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gebouwen in de zorg, het on-

derwijs, de zakelijke markt en de 

woningbouw.

Als regionaal georiënteerd instal-

latiebedrijf kan Wolter & Dros 

Goes/Terneuzen altijd snel, flexibel 

en effectief inspelen op uw wen-

sen.

wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros

Techniek met karakter 

ALLE VOORKOMENDE TAXIRITTEN
TROUWRIJDEN (old timers)
ROUWRIJDEN
ZIEKENFONDSVERVOER
BUSVERVOER    ROLSTOELTAXI

TAXICENTRALE

233333   GOES (0113)

bgg. 213000

T

Goes  Tel. (0113) 220800  www.baaijensdeschilder.nl
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voor de 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE
te houden op

dinsdag 12 november 2013

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering 11 juni 2013*.
4. Bestuursverkiezing.
 Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Rinus Dieleman.
 Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door
 tenminste 3 leden worden aangemeld bij de secretaris.
5. Financieel verslag seizoen 2012-2013.**
6. Verslag kascommissie.
 Aftredend is Hans Verstraate en het bestuur stelt voor om
 Ronald Krijger te benoemen als lid van de kascommissie. 
7. Jaarverslagen.*
8. Beleidsplan
 • Vrijwilligersbeleid.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

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

* Deze kunnen 2 weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris, tel. 330474
 of per e-mail: secretariaat@vvkloetinge.nl
** Deze stukken kunnen 2 weken voor de vergadering worden ingezien na afspraak met de
 penningmeester, tel. 0113-603867.

De secretaris



Bij ons bent u 
aan het
juiste adres!

Van Doornestraat 1A - 4462 EX  Goes
Tel. 0113-212684 - 06-204 429 44
E-mail: vanson44@xs4all.nl

www.goesemetaalhandel.nl
OPEN; ma-vrij 08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur | za 08.00-12.00 uur

Goese Metaalhandel Van Son is 
al meer dan 25 jaar actief in de 
metaalrecycling. Oude metalen 
zijn zeer geschikt voor een 
nieuwe levenscyclus.

Als bedrijf kopen wij oude 
metalen in zoals aluminium, 
koper, lood, zink en roestvrij 
staal.
Maar ook PVC kabel en grond-
kabel, ijzer en accu’s.
Wij beschikken over alle rele-
vante milieuvergunningen, een 
garantie voor professionaliteit 
en bewust ondernemerschap.

Geen metaal te groot of  te klein!
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Enkele nieuwe regels
Met ingang van dit seizoen heeft de KNVB enkele maatregelen genomen om incidenten op en langs het veld 
te voorkomen. Zo moeten de spelerspassen in de A-categorie veel beter worden gecontroleerd door middel 
van visuele controle op het veld. In de B-categorie wordt het krijgen van een gele kaart meteen bestraft 
met een verblijf van 10 minuten op de bank.

Visuele controle spelerspassen
in de A-categorie.
Onder de A-categorie vallen:
- Alle standaardelftallen
- Reserveklassen: hoofdklas t/m
 reserve 3e klas
- Junioren: Eredivisie t/m 1e klas
- D-pupillen: 1e divisie t/m
 hoofdklas
Alle andere teams vallen onder 
de B-categorie

Nadat het wedstrijdformulier is 
ingevuld controleert de scheids-
rechter in aanwezigheid van de 
beide aanvoerders (in het jeugd-
voetbal zijn dit de leiders) of de 

gegevens op de spelerspassen 
overeenkomen met de gegevens 
op het wedstrijdformulier.
De scheidsrechter dient een 
kwartier voor aanvang van de 
wedstrijd in het bezit te zijn van 
een copie van het wedstrijdfor-
mulier.
De scheidsrechter neemt de 
spelerspassen mee naar het veld 
voor de visuele controle. De 
spelers vormen op het veld een 
rij, waarna eerst de aanvoerder 
of de leider van de bezoekende 
vereniging de spelers aanwijst, 
die bij de spelerspassen horen. 
De aanvoerder of de leider van 

de thuisspelende vereniging doet 
daarna het zelfde.
Een wisselspeler, die het veld in 
wil overhandigt zijn spelerspas 
aan de scheidsrechter, (in de top- 
en hoofdklas aan de assistent-
scheidsrechter) die controleert of 
de pas hoort bij de betreffende 
speler.
Geen geldige spelerspas bete-
kent niet spelen. 

Tijdstraf B-categorie
Voor de spelers, die uitkomen in 
de B-categorie, geldt het vol-
gende:
Een gele kaart wordt direct 
bestraft met een tijdstraf van 10 
minuten (bij de pupillen is dit 5 
minuten).
Tijdens deze straf mag de speler 
niet buiten de omheining gaan 
en hij kan dan ook niet gewisseld 
worden. Deze kaart wordt niet 
geregistreerd. Bij een tweede 
gele kaart voor een speler in 
de zelfde wedstrijd wordt rood 
gegeven.

De spelers vormen op het veld een rij voor controle van de spelerspassen

 

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Oktober
1 Matz van den Berg
2 Bjorn van Sluijs
2 Finn Verhulst
4 Cas de Bilde
5 Jurre Delacourt
7 Ebe Nicodem
15 Rocco Scholten
15 Thomas Visser
19 Salim El-Arbaoui
24 Mees Veldhuizen
25 Hylke van Gurp
26 Mart Zuidweg

November
2 Stan Kamerling
2 Sven Slootmaker
2 Michael Tibbe
5 Tycho Collet
6 Jens Kole
10 Wesley de Bruine
14 Mees van Vliet
28 Dylan Fokke
28 Robin de Leeuw
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Cashless betalen bij vv Kloetinge
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen zijn we gestart met het pilot-
project Cashless betalen in de kantine en het sponsorhome van de vv 
Kloetinge.

Wat is cashless betalen?
Met behulp van een kaartje of 
polsbandje (je eigen digitale por-
temonnee in de groene Kloetinge 
kleuren) kan je zonder contant 
geld je bestelling in de kantine 
of het sponsorhome betalen.

Hoe werkt het?
Via de website of op het sport-
park kunnen leden, ouders, 
sponsoren, vrijwilligers of 
vaste bezoekers een kaartje of 
een polsbandje zonder kosten 
aanvragen. De kaart of het pols-
bandje moet daarna geactiveerd 
worden.

Dat kan op 2 manieren: 
- bij het cashless team van de 

RABOBANK, het team was op 
3 zaterdagen in augustus en 
september aanwezig op het 
sportpark

- zelf aanmaken en online active-
ren via www.mijncashless.nl

Als de ‘digitale portemonnee’ is 
geactiveerd kan je deze opladen 
via Ideal via je eigen bank. Het 
maakt niet uit bij welke bank je 
bankiert! Is de betaling geslaagd 
dan staat het geld direct op de 
digitale portemonnee en kan je 
door de kaart of bandje voor de 
lezer (scanner) in de k antine of 
sponsorhome te houden je be-
stelling automatisch afrekenen. 
Dit gebeurt via Minitix, van deze 
organisatie ontvang je dan een 
mailbericht over de afschrijving.

Waarom wil de vereniging graag 
dat mensen cashless betalen?
We willen als vereniging graag 
de hoeveelheid contant geld 
verminderen. De redenen 

hiervoor zijn veiligheid, betaal-
gemak (wisselen en wachten 
voorbij), voorkomen van diefstal 
en fraude, je hoeft geen contant 
geld bij je te hebben om te kun-
nen betalen.
Toen onze hoofdsponsor RABO-
BANK Oosterschelde het idee 
opperde om deze manier van 
betalen in te voeren was het 
bestuur direct enthousiast. De 
RABOBANK wilde deze vorm van 
betalen graag in Zeeland introdu-
ceren en zag in onze vereniging 
een goed platform om dit te 
realiseren.
De bank heeft een forse bijdrage 
geleverd door financieel bij te 
dragen in de aankoop van de 
nieuwe kassa’s en lezers, de aan-
koop van de kaartjes en bandjes 
en de bemensing van de stand 
in de aanvangsfase. Ook heeft 
de bank al gezorgd dat op de 
kaarten en bandjes een start-
saldo van € 1,50 en € 10,- op de 
teampassen is gezet.

Hoe gaan we verder?
De startactie loopt tot en met de 
herfstvakantie. Tot het eind van 
deze periode zijn de kaartjes 
en bandjes gratis voor iedereen 
te verkrijgen. Hierna gaan we 
gewoon door maar dan zullen 
de kaartjes en bandjes € 5,- per 
stuk kosten.
Als service voor de gebruikers 
worden door de bank een aantal 
leden opgeleid als ‘specialist 
cashless’. Na het volgen van een 
korte cursus bij de bank hebben 

deze mensen voldoende kennis 
om andere mensen te helpen 
bij het oplossen van eventuele 
opstartproblemen.
Niet iedereen is even handig met 
digitale zaken. Vaak lezen men-
sen niet goed, soms is de tekst in 
de uitleg niet duidelijk.
De leden van het specialis-
tenteam zijn bij toerbeurt op 
zaterdag aanwezig op het Wes-
selopark, vraag naar ze bij het 
wedstrijdsecretariaat!!

Tips!
Extra gebruiksgemak per SMS.
Koppel je digitale portemonnee 
aan je 06-nummer en ervaar 
extra gebruiksgemak per SMS, 
zoals geld overmaken naar je 
eigen of een andere digitale 
portemonnee (teamgenoot/kind) 
en saldo opvragen.
 
Automatisch opladen/instellen 
van een limiet
Stel de portemonnee zo in dat er 
wekelijks een bedrag(je) wordt 
overgemaakt naar de polsband 
of de pas. Zo heeft uw kind (of 
uzelf) altijd geld bij zich. Door 
het instellen van een limiet kan 
je nooit te veel geld uitgeven of 
kwijtraken.
Mocht je de kaart of polsband 
kwijt raken blokkeer deze dan 
direct en dan bent je je geld niet 
kwijt.

Meer weten?
Kijk op cashless.vvkloetinge.nl of www.mijncashless.nl
Je vindt hier ook de meest gestelde vragen en antwoorden.



NIJSSE ASSURANTIËN BV
Vosmaerstraat 2  4461 HT Goes, Postbus 118  4460 AC Goes
Telefoon 0113-275800, Telefax 0113-275810, www.nijsse.nl

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen

Autoruit stuk? Bel 0800 - 0828
24 uurs service

Gratis sterreparatie vanaf WA-extra

Rechtstreekse schadeafwikkeling met
alle verzekeraars en leasemaatschappijen

Maximale korting op uw Eigen Risico

Mobiliteitsservice

Autotaalglas Zeeland
Goes 0113 - 251700
Vlissingen 0118 - 441155

Autotaalglas. Zo doen wij het

AUTORUITHERSTELBEDRIJF
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Jupiler leage
Voor de vakantie meldde ik u al over 
de haast van de KNVB om de Jupiler 
League aan te vullen met clubs uit 
de topklasse en de beloftencom-
petitie. Jong Ajax, Jong FC Twente, 
Jong PSV en Achilles ’29 komen 
nu in deze competitie uit. Na het 
wegvallen van AGOVV en Veendam 
vanwege de financiële eisen van de 
KNVB bedraagt het aantal clubs 20.

Wat blijkt nu? De KNVB heeft 
geen enkel inzicht gevraagd in de 
financiële situatie van Achilles 
’29. Artikelen in de Volkskrant en 
Voetbal International beweren dat 
de club financieel aan de grond zit, 
alhoewel de voorzitter dit ontkent. 
Leuk als je dit leest als Veendam en 
AGOVV.
Bovendien staat het bestuur Ama-
teurvoetbal op zijn achterste benen 
wegens de promotie van Achilles ’29 

zonder enig overleg.
Verder blijken de clubs in de top-
klasse slecht geïnformeerd te zijn 
over de gang van zaken. De voorzit-
ter van dit overleg is tevens voorzit-
ter van – u raadt het al – Achilles 
’29. Na het vertrek van Henk Kessler 
als voorzitter dacht ik dat zijn opvol-
ger Bert Oostveen transparanter zou 
handelen, maar dit blijkt voorlopig 
een illusie.
De directeur van het amateurvoet-
bal Anton Binnenmars is inmiddels 
met stille trom vertrokken. Onenig-
heid over het te voeren beleid met 
het Bestuur Amateurvoetbal is de 
oorzaak. Ik ben benieuwd naar de 
financiële consequenties van dit 
vertrek. Lijkt mij een mooie vraag 
voor de komende clustervergade-
ring.

JvdW

vo
etb

alweetjes

Opzegging lidmaatschap
en betaling contributie seizoen 2013/14
Het bestuur heeft besloten dat, vooruitlopend op een wijziging van 
de Statuten het opzeggen van het lidmaatschap en de betaling van de 
contributie als volgt is gewijzigd:

Opzegging van het lidmaatschap 
dient altijd schriftelijk plaats te 
vinden en kan volgens de Statu-
ten tot uiterlijk tot 30 juni van 
het lopende seizoen. Voor alle 
latere opzeggingen gelden de 
volgende regels:
Opzeggingen tot 31 aug.:
alleen KNVB contributieafdracht 
betalen.
Opzeggingen 1 sept. tot 31 dec.:
1e termijn van de contributie 
betalen.
Opzeggingen na 1 jan.
1e en 2e termijn van de contribu-
tie betalen.

Het bestuur kan hiervan afwijken 
in bijzondere omstandigheden, 
bijvoorbeeld als een speler lang-
durig geblesseerd is.
Het opzeggen van het lidmaat-
schap dient schriftelijk gedaan te 
worden bij de ledenadministratie 
onder vermelding van naam, 
adres, woonplaats, geboorte-
datum en het team waarin men 
(meestal) speelt. De leider van 
dit team dient ook op de hoogte 
gesteld te worden.

Adres Ledenadministratie:
W. de Vos
Zomerweg 10, 4481 CB Kloetinge
Tel. 0113-220263
of
ledenadministratie@vvkloetinge.nl

Achilles’29 kampioen topklasse zondag



DISCOCENTER

Oude Vismarkt 2
GOES
Tel. 0113 - 215426
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Zaterdag 28 september in de wedstrijdsecretariaat
Normaliter is er een vaste bezetting op het wedstrijdsecretariaat. Onder leiding van Antoine van Goethem 
regelen Ton Hopmans, Willem de Vrieze en André Lockefeer de gang van zaken. Om half acht ’s morgens 
zijn de heren present om alles gereed te maken voor de meer dan 20 thuiswedstrijden.
Deze zaterdag waren Willem en André met vakantie (volgens Wim Steenbergen waren de vakanties bij OAD 
geboekt, zodat we niet zeker weten wanneer ze terug zijn). Ton had ’s middags andere verplichtingen. Wim 
Steenbergen en ondergetekende (vanaf ongeveer half elf) fungeerden als vervangers.

Ontvangst
Als je dan in deze ruimte bezig 
bent, loopt het de hele dag door. 
Vragen over:
- Kwijtgeraakte en gevonden spullen;
- Cashless betalen;
- Waar kan ik mijn zoontje opgeven;
- Hoe werkt het bij overschrijvingen;
- Bestellen van kleding;
- Spelerspassen van andere teams;
- Telefonische vragen enz.

Scheidsrechters en tegenstan-
ders worden ontvangen. Koffie 
of iets anders geregeld. Bij lege 
kannen kunnen we bij Gerrie en 
Helma terecht, die weer nieuwe 
voorraad hebben staan. Verder 
verzorgen zij het drinken voor 
scheidsrechters en teams tijdens 
de rust.

Formulieren
De tafel in de bestuurskamer ligt 
bezaaid met wedstrijdformulie-
ren, terwijl de hoger spelende 
teams achter de computer gaan 
zitten om de formulieren in te 
vullen. Een groot aantal is zo 
verstandig om thuis al de gegeve 
ns in te vullen. Bovendien heeft 
het computersysteem nog al 
eens kuren. Bij bepaalde aan-
vangstijden, bijvoorbeeld vier 
wedstrijden om 15.00 uur, is het 
dan een drukte van belang. Ook 
lopen consul, bestuursleden, 
leiders, teams e.a. nog binnen 
met het afgeven van formulieren 
of vragen.

Na aanvang van de wedstrijden 
is het even rustig, maar dan 
komen scheidsrechters en leiders 

weer binnen van de wedstrijden 
die afgelopen zijn.
Op het eind van de dag moet 
alles opgeruimd zijn op de 
velden, de vlaggen gestreken en 
opgevouwen, de bestuurskamer 
opgeruimd.

Telefoon kwijt
Om vijf uur kan er een pilsje 
gedronken worden en daarna 
nog alles afsluiten. Dus je bent 
constant bezig. Vooral als dan 
de mobiele telefoon kwijt is. 
Gelukkig kreeg Antoine een hel-
der moment. Een speler van de 
tegenpartij had in de rust van de 
wedstrijd zijn portemonnee uit 
de tas gehaald. Hiervoor had hij 
alles op tafel uitgepakt, waar ook 
onze telefoon lag. U begrijpt het 

al. Na gebeld te hebben, hoorden 
we in de tas een telefoon over-
gaan. Om zes uur even naar de 
kantine. De dag zit er op.

Veel mensen denken dat het al-
lemaal vanzelf gaat. Uit ervaring 
weet ik wel beter. Mijn respect 
voor de vaste bezetting van de 
bestuurskamer en keuken is al-
leen maar toegenomen.

JvdW 

De vaste bezetting van de bestuurskamer: Antoine, Ton, André en Willem
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29 nov.
Sinterklaas

4 jan. 2014
Nieuwjaarstrimloop

14 dec .
Kerstveiling

4 jan.
Nieuwjaarsreceptie

Tijdens kerstvakantie
Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2013-2014

Bovengenoemde data zijn onder 
voorbehoud.
Nadere informatie volgt via de 
website en De Korrel.
Namens de Evenementencom-
missie wensen wij u veel plezier 
en genot bij deelname aan de 
evenementen.

11 jan.
Winterstop/bioscoopdag

8 nov.
Voetbalquizz

11 jan.
Mountainbike/wandeltocht

Houdt u de avond van 14 december vrij?
Vanaf 20.00 uur vindt dan in de kantine de jaarlijkse Kerstveiling 
plaats. De organisatoren zijn weer al druk op zoek naar leuke kavels.
Dus profiteer van deze gezellige veiling.
Ook als u niets koopt, bent u verzekerd van een gezellige avond!

Bij afgelastingen op zater-
dag is de kantine gewoon 
open vanaf 14.00 uur voor 
een gezellig samenzijn.

KerstveilingKerstveiling
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Zichtlocatie
Als je over de Oude Rijksweg 
rijdt, kun je het bedrijf bijna niet 
missen, want vanaf de weg is het 
uitstekend te zien. Tony: “We zit-
ten hier vanaf 1990 en het is een 
heel goede plek, vlak bij de A58. 
We zijn dus prima bereikbaar; 
onze klanten hoeven maar even 
de snelweg af te gaan en ze staan 
bij ons voor de deur.” Die klan-
ten zijn wat de winkel betreft, 
voornamelijk winkeliers. Alles 
wat in een winkel nodig is aan in-
richting wordt hier verkocht, van 

eenvoudige kledinghangertjes en 
rekken tot prachtige kasten en 
vitrines. Tony: “We hebben ook 
een vestiging in het World Fa-
shion Centre in Amsterdam: S2S, 
Shop to Shops. Als ondernemers 
in de mode daar hun nieuwe col-
lectie kleding kopen, kunnen ze 
even bij ons binnen lopen en de 
spullen, die ze voor hun winkel 
nodig hebben, zoals die kle-
dinghangertjes daar bestellen of 
meenemen. Niet voor niets zijn 
we een centrum voor verkoopon-
dersteuning.”

Interieurbouw
De andere poot van Intra is de 
interieurbouw, de afdeling waar-
van Tony directeur is. Hij heeft 
een MTS-opleiding Bouwkunde 
gedaan en werkte 5 jaar bij Leo 
Slabbekoorn in de interieur-
bouw. Toen werd hij door dhr. 
Van Liere, die samen met zijn 
vrouw eigenaar is van Intra, 
gevraagd de afdeling interieur-
bouw op poten te zetten. Tony: 
“Dat was voor mij een uitdaging; 
we begonnen met 2 man, we 

Sponsor van de maand door Adri de Bruine

In ‘Op de Korrel’ kunt u op twee pagina’s alle namen vinden van de 
leden van de BCK, de businessclub die onze vereniging ondersteunt. 
Maar kent u al deze bedrijven? Weet u wat ze doen? Weet u wie deze 
bedrijven runnen? De meeste lezers zullen een ontkennend antwoord 
geven. Daarom besteden we in elk nummer van het clubblad speciaal 
aandacht aan één van deze bedrijven; met andere woorden, we nemen 
een bedrijf ‘op de korrel’. Voor het eerste nummer van dit seizoen 
reed ik naar Kapelle, waar ik, op de plaats waar ik jaren geleden fruit 
plukte, een gesprek had met Tony Imanse, directeur van Intra aan de 
Kloosterweg 2.

Intra Kapelle bv



14 | OP DE KORREL - oktober 2013

zijn steeds gegroeid en op dit 
moment hebben we 12 mensen 
in dienst. Onze klanten komen 
uit heel Zuidwest Nederland. We 
merken wel iets van de crisis in 
de bouw, maar we moeten het 
niet alleen van nieuwbouw heb-
ben. Wel is er meer concurrentie; 
bedrijven uit Brabant proberen 
ook een graantje uit de Zeeuwse 
ruif mee te pikken, maar als je 
kwaliteit levert voor een goede 
prijs is er best werk te vinden.”

Maatwerk
Tony: “We werken in o.a. scho-
len, zorginstellingen, kantoren, 
winkels en horeca. Maar we heb-
ben ook particulieren als klant, 
denk daarbij aan kasten onder 
een schuin dak, schuifdeurkas-
ten, garderobekasten en inloop-
kasten. Dat is maatwerk, dat Ikea 
niet kan leveren. Ook plaatsen 

we keukens. Dat zijn geen stan-
daardkeukens, maar als een klant 
weet wat hij wil, dan kunnen we 
dat maken. We hebben goede 
contacten met leveranciers van 
kwaliteitsmerken inbouwappara-
tuur. De particuliere markt vormt 
een klein, maar niet onbelangrijk 
deel van onze werkzaamheden.

Balie
De avond voor dit gesprek heb 
ik een kijkje mogen nemen in 
de nieuwbouw van Sportpunt 
Zeeland. Ook de entree wordt 
er vernieuwd; zo moet er een 
nieuwe balie komen. Tony: “Die 
gaan wij maken, dat is een heel 
leuk project.” Als we even later 
door de werkplaats lopen, wijst 
Tony: “Hier wordt gewerkt aan 
de balie van de Rabobank aan 
de Livingstoneweg in Goes Zuid 
en wat verderop staat een deel 

van de balie voor het pand van 
Jeremiasse Fiets en Fitness 
aan de Van de Spiegelstraat.” 
Andere recente projecten zijn de 
Zeeuwse Bibliotheek in Middel-
burg, het CSW in Middelburg en 
de Campus Cultura van Pontes 
Prof. Zeeman in Zierikzee. “Dat 
hebben we in de zomervakantie 
moeten maken; daar zat haast 
bij; het moest voor het begin van 
het nieuwe schooljaar gereed 
zijn. We werken best veel voor 
scholen o.a. in het Westland en 
de Brede School in Vlissingen. 
Het gaat dan om het inrichten 
van een aula, een pantry, een do-
centenkamer of een computerlo-
kaal. Verder is de inrichting van 
het nieuwe deel van het zieken-
huis in Goes door ons verzorgd. 
Ook het werk voor Bax-Shop was 
een mooi project.”

Enkele fraaie projekten die door Intra Interieurbouw werden gerealiseerd
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Machines
In de ruime werkplaats staan 
verschillende moderne compu-
tergestuurde machines. Tony: 
“We werken met allerlei materi-
alen, vooral veel met kunststof. 
Dat is er in vele soorten en 
kleuren; een voordeel is, dat je 
het niet hoeft te schilderen. We 
maken veel via de tekeningen 
van een (binnenhuis)architect, 
zoals bij restaurant- en café-
inrichtingen, of we maken samen 
met de ondernemer zelf een 
ontwerp. Daarbij moeten we het 
niet direct hebben van de grote 
winkelketens, want die hebben 
vaak een eigen interieurbouwer. 
De mensen, die hier in de werk-
plaats aan een project werken, 
plaatsen het ook bij de klanten, 
ze zijn van begin tot het eind bij 
het project betrokken.”

Bouwvergadering
Intra Kapelle is drie jaar geleden 
via Marco van de Linde toege-
treden tot de BCK. Tony: “Marco 
wees ons op het belang van de 
sponsorclub. Het deelnemen in 
een netwerk is ook voor ons erg 
belangrijk. We doen veel zaken 
met andere BCK leden; het is 
belangrijk, dat je elkaar kent. We 
hebben veel contact met Kees 
Gorsse van ZSB; als er snel iets 
moet worden gemaakt is dat zo 
geregeld. Het is ook vaak een 
kwestie van gunnen. Maar het 
werkt wel. Bij sommige projecten 
zijn meerdere bedrijven van de 
BCK betrokken.” Hij noemt het 
huis van de fam. Van de Plasse 
op de hoek van het Marktveld. 
Iedereen die wel eens op het 
Wesselopark komt kent dit mo-
numentale pand. Tony: “Het leek 
op zaterdag in het sponsorhome 
soms wel een bouwvergadering. 

Wij werkten aan dit project 
en natuurlijk Marco en verder 
o.a. Zuidweg Zwartepoorte en 
Paardekoper. Het leuke is, dat 
wij weer klant zijn van DRV, waar 
dhr. Van de Plasse bij betrokken 
is. Zo is de cirkel rond.
Tony kent vv Kloetinge wel; hij 
heeft er zelf in de jeugd gevoet-
bald. Nu is hij op zaterdag weer 
regelmatig op het Wesselopark te 
vinden. Ook in dit opzicht is de 
cirkel rond!” 

Enkele zakelijke gegevens:
Intra Kapelle BV
Kloosterweg 2
4421 PV Kapelle
Tel.0113-34 41 61
Website: www.intra-kapelle.nl

Ook dit jaar weer zijn veel prij-
zen van de verloting binnen de 
vereniging gevallen. Niet ieder-
een verkoopt zijn loten; sommi-
gen houden ze zelf. Dat deed ook 
de winnaar van de hoofdprijs, 
waardebonnen naar keuze met 
een totale waarde van € 1000. 
Hij ontving zijn prijs op de dag 
van de seizoensafsluiting (zie 
ook pag. 20).

Een paar weken later werd ook 
de 2e prijs uitgereikt. Dit was 
een fiets of fitnessapparatuur 
naar keuze, ter waarde van
€ 750, beschikbaar gesteld door 
Jeremiasse Fiets en Fitness in 
Goes.
De winnares, mevrouw Bustraan 
kocht de loten van haar dochter 
en dat bleek een goede zet. Zij 
koos een fiets, die ze in de win-

kel van Jeremiasse aan de Van de 
Spiegelstraat in ontvangst nam 
Op dat moment wist ze nog niet, 
dat het zo’n mooie zomer zou 
worden. We nemen aan, dat ze in 
deze periode dankbaar gebruik 

heeft gemaakt van de door haar 
gekozen fiets.
De loterijcommissie bedankt de 
sponsor van de 2e prijs
Jeremiasse Fiets en Fitness
voor deze prachtige prijs. 

Uitreiking 2e prijs verloting bij Jeremiasse

Mevrouw Bustraan neemt glunderend haar nieuwe fiets in ontvangst
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De horecacommissie stelt zich voor
Sinds het samenstellen van verschillende commissies binnen de vereniging is er ook een horecacommissie. 
Deze commissie wordt ook wel de kantinecommissie genoemd. De commissie bestaat uit de volgende vijf 
personen: Wim Verlinde, Antoine van Goethem, Denice Dekker, Erica Vermeulen en Annelies Minnaard.

Wim en Antoine zijn vaker op 
de achtergrond aanwezig. Zij 
vertegenwoordigen bij vergade-
ringen rondom toernooien vaak 
de horecacommissie.
Denice is beheerster van het 
sponsorhome en vertegenwoor-
digt het sponsorhome binnen de 
commissie. Erica is het aan-
spreekpunt voor de kantine en 
vertegenwoordigt de kantine bin-
nen de commissie. Daarnaast zit 
Erica in de evenementencommis-
sie. Annelies is van de planning. 
Dit betekent dat ze in overleg 
met de betrokkenen, de vrijwil-
ligers indeelt om achter de bar, 
in de keuken of in Het Trefpunt 
te staan.
Daarnaast maakt ze de agenda en 
de notulen van de vergaderingen 
van de horecacommissie. 

Waarom stellen wij ons voor?
We willen jullie graag op de 
hoogte brengen dat vanaf dit sei-
zoen (2013-2014) twee personen 
verantwoordelijk zijn voor de 
kantine. Vanaf nu zijn Erica en 
Annelies samen verantwoordelijk 
voor de kantine. Er is een taak-
verdeling gemaakt wie verant-
woordelijk is voor wat: Erica is 
aanspreekpunt voor de leiders/
trainers van alle teams en voor 
de mensen van de onderhouds-
ploeg en de schoonmaakploeg. 
Annelies is aanspreekpunt voor 
de vrijwilligers van de kantine en 
voor de voetballers van Kloetinge 
1 t/m 6 die zich opgegeven heb-
ben om bij toerbeurt achter de 
bar te staan. Daarnaast maakt ze 
een planning wie er per zaterdag 
en/of toernooi achter de bar, in 
de keuken of het Trefpunt staan. 

Erica en Annelies hebben de 
aanwezigheid in de kantine ook 
verdeeld.
De donderdagavonden in de on-
even weken is Erica aanwezig. 
De donderdagavonden in de even 
weken is Annelies aanwezig.
Voor de zaterdagen geldt: Aan-
wezig van 07.30 uur tot 15.00 
uur of van 13.00 uur tot slui-
tingstijd.

Tot slot nog de contactgegevens:
Erica Vermeulen tvermeulen@
zeelandnet.nl 
Annelies Minnaard clubhuis@
vvkloetinge.nl 

Wij wensen iedereen een sportief 
voetbalseizoen toe!

De horecacommissie.

Denice Dekker, Wim Verlinde, Erica Vermeulen, Annelies Minnaard en Antoine van Goethem 
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Dick Bunt 
Bij de openingswedstrijd tegen ASWH (3-2) van zaterdag 7 september 
was Dick Bunt pupil van de week. Dick is 10 jaar en speelt in E4. Trai-
ner/leiders zijn: Arjan van Goethem, Atwan de Punder en Patrick Bunt.

Pupil van de week

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE Nadat Dick de bal op het veld heeft ge-
bracht laat hij ook nog even zijn kunsten 
zien.

VRAGEN 
Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Leuke gezellige vereniging en 
mijn vrienden spelen er ook.
Wat vind je leuk aan de training? 
Je hebt er veel plezier en je leert 
er beter voetballen.
Denk je later het 1e te halen?
Tuurlijk (;-)).
Ga je vaak naar het 1e kijken?
Af en toe.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Muziek luisteren, buiten spelen, 
TV kijken.

Op welke school zit je?
Beatrixschool, groep 7.
Wat wil je later worden?
Bakker.
Wat is je favoriete club?
Feyenoord.
Wie is je favoriete voetballer?
Graziano Pelle.
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Sofyan Azzagari.
Wat lust je niet graag?
Boerenkool.
Wat eet je het liefste?

Friet met een juunbuuze.
Waaraan heb je een hekel? Pes-
ten.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Laatste man.
Wat kan je het beste bij voetbal-
len?
Mijn tegenstander uitschakelen.
Wat is het mooiste dat je bij Kloe-
tinge hebt meegemaakt?
Kampioenschap E4 en het E-
kamp.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?

2-1 voor 
Kloetinge.
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Reserveer alvast deze
2e zaterdag in januari

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

Verdere info volgt op www.vvkloetinge.nl 

We
gaanweer vanstart!

MTB + Wandeltocht Kloetinge

Situatie in Oost Congo
Wat er op dit moment gebeurt in 
het oosten van D.R.Congo is ronduit 
onmenselijk. De bevolking wordt 
opgejaagd op het land van hun 
voorouders en vluchten op zoek naar 
veiligheid. Vrouwen en kinderen zijn 
slachtoffers van deze burgeroorlog. 
Dit wordt de Congolese holocaust ge-
noemd. 10 miljoen mensen zijn dood 
gegaan door deze problematiek.

Waar gaat het geld naartoe?
Helaas laat de kwaliteit van het on-
derwijs in democratische republiek 
Congo vaak te wensen over. Er is 
veel gebrek aan leermiddelen en 
goed opgeleide leerkrachten. Mede 
hierdoor zien ouders vaak niet in 
waarom het nuttig zou zijn om hun 

kinderen naar school te laten gaan. 
Daarom zet Blaise Safari zich in om 
te blijven vechten voor alle deze we-
zen, kwetsbare kinderen en kinderen 
met een beperking om deze kinderen 
een beter toekomst perspectief te 
bieden.

Meer info
www.stichtingadavoc.nl
Tel: 06-20031027
Email: info@stichtingadavoc.nl

50% van het inschrijfgeld
gaat naar ADAVOC in Oost Congo STICHTING

11
 ja

n. 2014
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Aangemeld:
Matthijs Almekinders
Jelmer van der Baan
Rehuël Bax
Perry Bek
Sem Bekker Gouwel-
eeuw
Yasmine Belhajji
Ramon Beije
Matz van den Berg
Jens Beuns
Lieke Bogers
Indy Boonstra
Marco Borghart
Robert Bouma
Guy Bouman
Mika Bouten
Tijmen Bouter
Julius Burger
Noëlle Bustraan
Simi Chiriac
Tycho Collet
Wouter de Craene
Stefan Crucq
Harm Dekker
Mick den Dekker
Siem Dommisse
Arianne van Dijk
Nick Eversdijk
Indy de Graaf
Joost Groeneveld
Jos van Haaren
Maik van den Ham
Bert den Hamer
Kjell van Hoesel
Ruben Hollemans
Lucas Jansen
Prem de Jonge
Romy Joosse
Sylvester Jubitana
Ugur Kahveci
Elian Koenen
Persijn de Koning
Robert Krayenbrink
Ramon Krijger
Mees Kruizinga
Merijn de Leeuw
Aidan Lems
Sven van Liere
Romy van de Linde

Roos Luijk
Mario de Marco
Maarten Marcusse
Hieke Matthijsse
Adinda Meerman
Philip Meijaard
Arber Maloku
Julia Mijnsbergen
Rosalie Mol
Kyo Nguyen
Ebe Nicodem
Lars Noya
Jay Oedai
Can Özgan
Robin Paardekoper
Alberto Pambo
Michelle de Pan
Martijn van der Ploeg
Iris Reichardt
Sjoerd Riemens
Sven Rijn
Britt van Sabben
Mido Sandee
Kelly Schog
Quinty Schog
Stan Schrier
Sanne van Sluijs
Mario Spelier
Miguel Stevense
Amanda Tibbe
Michael Tibbe
Remco van Tiggele
Jason Tjien-Fooh
Jens Tramper
Roan Verburg
Mark Vermue
Maud Verschoor
Thijmen Visser
Remon de Vlieger
Sam de Vlieger
Kristijan Wagenaar
Rik van de Walle
Harry van Waveren
Wynston Wleh
Mick Wondergem

Vervallen:
Caid Arslanlar
Levien Bareman
Curven Bernardina
Rinus Blomaard
Sil Bogers
Merlijn Bosboom
Marijn Bot
Sven de Bruin
Kevin Buijsrogge
David Car
Kevin Delgado Alves
Jefry Dijkstra
Simon van Domburg
Jaap Dorleijn
Luc Dorleijn
Eric van Eijkeren
Pelle Eulink
Owen van Gastel
Jules Geijs
Mark Geuze
Lars Goetheer
Sal Griep
Simon van Groningen
Ruben Hamers
Marijn Heijboer
Michael Hesp
Pieter den Hooglander
Carlos de Jonge
Tim Kleppe
Finn Koreman
Ivann Koreman
Emiel Kort
Remco Krijger
Robin Krijger
Lars Kruf
Sjors Lankhaar
Justin Le Conte
Jacco Louwerse
Tim Louwman
Leonardo van der Maas
Levi van Meelen
Chiel Moelker
Joran Nobels
Romek Nobels
Niels Oudshoorn
Michel Quinten
Ljubo Patkovic
Gijs Retera
Corné Schilperoord

Ilias Sea
Bram Schonewille
Jari Scholten
Sander Simons
Jeroen Simonse
Claude de Smit
Arjan van der Smissen
Thomas Snoek
Niek Speckens
Stefan Spruit
Wouter van Streijl
Michel Timmerman
Jan-Willem Traas
Daniëlle Traas
Clement Ugilipuhwe
Rogier Veenstra
Kaj Verburg
Cornelis Verkuijl
Sorenzo de Visser
Colin de Vos
Lars van de Vrede
Olivier de Waal
Jaimy van der Waal
Lennart van Wallenburg
Carlo van Waveren
Tim van der Weide
Sam Wijnhorst
Mats Willemse
Niek Wisse
Pim Zandee

Ledenmutaties
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De afsluiting van het seizoen 2012/2013
Zaterdag 8 juni 2013 was het dan weer zo ver, de jaarlijkse seizoensafsluiting. Omstreeks 09.00 uur, 
begon het ouder/kind toernooi met maar liefst 43 elftallen. In een zeer gemoedelijke sfeer vermaakten 
zich speler(tjes) van 5 tot zeker 70 jaar oud met het voetbalspelletje. Ook de weersomstandigheden waren 
prima. Om 14.00 uur werd dit onderdeel definitief afgefloten.

Toernooitje
In de middag was een toernooi 
georganiseerd voor de senioren 
en ABC leden. Hiervoor kwamen 
maar 23 aanmeldingen, wat toch 
wel weinig was. Ondanks dat is 
er onderling toch gespeeld op 
het kunstgras. Er waren wed-
strijdjes van 5x5 op twee veldjes.
Ook hier een prima sfeer. In de 
rustpauzes was er limonade, 
verzorgd door onze Gerrie van 
Dalen. Zij is vanaf 07.30 uur in 
de weer geweest met de verzor-
ging van de limonade, geassis-
teerd door Gemma en haar man 

Piet. Veel dank hiervoor.

Oude glorie
Verder vond om 15.00 uur de 
wedstrijd oud Kloetinge A2 tegen 
oud Kloetinge 4 plaats op het 
vierde veld. In de rust werd er 
inplaats van thee, gele spa ge-
schonken. Deze verfrissing werd  
aangevoerd door, je zou haast 
zeggen de verzorger van het jaar, 
Laurens Oele.
Om 15.30 begon de wedstrijd 
van de Kloetinge selectie tegen 
oud Kloetinge 1 (periode Jan-
Kees de Bruine).

Daar schrijver zich verder moest 
bemoeien met de organisatie 
van de BBQ, heeft hij van die 
wedstrijd maar kleine deeltjes 
kunnen zien en weet hij ook niet 
wat de uitslag is geworden.
Voorafgaan werd door trainer 
Diederik Hiensch nog een toe-
spraak gehouden waarin vertrek-
kende spelers op passende wijze 
werden bedankt.

Verloting
Omstreeks 17.30 uur werd de 
uitslag van de grote verloting 
bekend gemaakt door Adri de 
Bruine.
Ook werd de speler met de meest 
verkochte loten geëerd. 

Happy hour
De BBQ begon om 18.00 uur en 
werd verzorgd door cateringbe-
drijf ‘Onder de Toren’. Tijdens 
de BBQ werd door Bouman en De 
Bruine een happy hour aangebo-
den aan de aanwezigen als dank 
voor het vele vrijwilligerswerk 
dat door deze en gene is verricht. 
Dit gebaar werd zeer gewaar-
deerd. Ook de gerechten op de 
barbecue vonden gretig aftrek.
Het was alleen jammer dat de 
vegetariërs onder ons buiten-

Ouders en kinderen in een ontspannen partijtje voetbal 

Diederik bedankt vertrekkende speler
Sjors Lankhaar

Ook de spelers van de huidige en oude selectie waren voor het plezier gekomen
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spel werden gezet omdat het 
cateringbedrijf dit was vergeten. 
Het heeft hiervoor excuus aan 
aangeboden aan de evenemen-
tencommissie en beloofd dat hij 
dit komend jaar zal vergoeden 
met een uitstekende vegetari-
sche BBQ.
Verder is het tot in de late uur-
tjes gezellig geweest en kan ie-
dereen weer terug kijken op een 
geslaagde seizoensafsluiting.

De evenementencommissie dankt 
iedere vrijwilliger voor de mede-
werking aan deze afsluiting. Wij 
hopen jullie volgend jaar weer 
te mogen begroeten bij de vele 
activiteiten welke dan weer op 
de rol staan.

Jos Geerlings

Met de klok mee:
Winnaar hoofdprijs grote verloting (€ 1000,-).
De passieve deelnemers zochten het zonnetje op.
Aart en Ramon in beste stemming.
Ook de vrijwilligers van de kantine werden in 
de bloemetjes gezet.

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

nov.  20131 6

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE
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Contributieregels
1. Niet spelende leden, zoals scheidsrechters, commissieleden, trainers, 

leiders en vrijwilligers zijn vrijgesteld van contributie, maar moeten 
wel een boekje loten (ver)kopen.

2. Spelende leden, zoals scheidsrechters, commissieleden, trainers, 
leiders en vrijwilligers betalen ongeveer 50 % van de contributie en 
moeten een boekje loten (ver)kopen.

Melvin Houweling 
Op zaterdag 21 september was 
de 7 jarige Melvin pupil van de 
week. Bij Diederik op de bank 
gezeten zag hij de grote jongens 
met 1-2 van Achilles Veen verlie-
zen. Zijn eigen trainers leiders 
bij F1 zijn Jeffrey, Abko en Cor.

Pupil van de week

Het team van F1

VRAGEN 
Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Omdat Kloetinge de beste is!
Wat vind je leuk aan de training? 
Partijtje.
Denk je later het 1e te halen?
Ik hoop het wel.
Ga je vaak naar het 1e kijken?
Soms met mijn papa.

Welke hobby’s heb je nog meer?
Stunt-steppen en skimboarden.
Op welke school zit je?
De Wingerd in Goes.
Wat wil je later worden? 
Politieagent.
Wat is je favoriete club?
FC Barcelona.
Wie is je favoriete voetballer?
Messi.
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Bjorn Quartel.
Wat lust je niet graag?
Spruitjes.
Wat eet je het liefste?
Friet.

Waaraan heb je een hekel?
Ruziek maken.
Op welke positie speel je het 
liefst?
Spits.
Wat kan je het beste bij voetbal-
len?
De schaar.
Wat is het mooiste dat je bij Kloe-
tinge hebt meegemaakt?
Een wedstrijd spelen op het 
echte veld van het eerste.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
2-0.
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Vrijwilliger van de maand
Nu de overheid op alle slakjes zout gaat leggen is het de vraag of wij 
in de sport ook iets van de bezuinigingen gaan merken. Deze vraag zal 
natuurlijk bij vele sportverenigingen een rol gaan spelen. Wanneer op 
termijn alles duurder gaat worden zal iedereen dat merken, dus ook het 
verenigingsleven. Wellicht dat dan nog meer een beroep op vrijwilligers 
gedaan moet worden. De overheid legt op dit laatste dan ook de nadruk. 
Bij de zorg spreekt men van mantelzorg. Voor het elkaar helpen in zijn 
algemeenheid is een nieuw woord bedacht, ‘participatiesamenleving’. Je 
kunt dit woord nog niet in het woordenboek vinden. Er is nog geen nieuw 
woord gevonden voor de vrijwilligers in verenigingen want anders zou 
deze rubriek ook een andere benaming moeten krijgen.

De nieuwe vrijwilliger in 
onze club is Sam de Vlieger
Hoewel hij in de negentiger 
jaren van de vorige eeuw 
al bestuurslid was, dus 
vrijwilliger, is hij in de laat-
ste ledenvergadering van 
juni j.l. gekozen tot jeugd-
voorzitter. Dit is een heel 
belangrijke functie. Echter 
niet minder belangrijk was 
zijn functie destijds. Toen 
was hij belast met com-
merciële zaken, m.a.w. hij 
moest zorgen dat er spon-
soren, reclameborden etc. 
binnen kwamen omdat we 
toen met de financiën heel krap 
zaten. Wegens drukke werk-
zaamheden is Sam toen met het 
bestuurslidmaatschap gestopt. 
Het zal echter in dit verhaal 
blijken dat hij nog steeds druk 
met zijn dagelijkse werk bezig is. 
De vraag was daarom: “Dan toch 
nog het bestuurslidmaatschap 
van onze vereniging ambiëren?” 
“Ja”, zegt Sam, “Ik wil niet alleen 
maar bezig zijn met mijn leuke 
drukke baan maar ook iets in 
het verenigingsleven betekenen. 
Bovendien heb ik altijd nog be-
langstelling voor het voetballen. 

En, werken met de jeugd vind ik 
per definitie leuk. Voorts is de 
voetbalvereniging Kloetinge een 
ontzettend fijne club met o.a. 
een groot aantal jeugdleden, veel 
trainers, coaches en noem maar 
op.” 

Vind je ook dat de voetbalver-
eniging Kloetinge thans goed 
georganiseerd is?
Sam kan, evenals ik zelf, op 
deze vraag alleen maar positief 
reageren. 
Natuurlijk, er blijft nog veel werk 
te doen en zo hier en daar zijn 

nog verschillende zaken 
voor verbetering vatbaar. 
We zijn het dan ook samen 
eens dat het noodzakelijk 
was om het bestuur met 
een jeugdvoorzitter te 
completeren. Een woord 
van waardering voor het 
bestuur en de vrijwilligers 
is dan ook op zijn plaats. 
Er is de laatste paar jaar 
hard aan getrokken om de 
vereniging een nog betere 
uitstraling te geven en dat 
is dan ook gelukt. Met de 
goede voorzieningen op 
het Wesselopark dat in een 

prettige omgeving ligt zullen, zo 
denken wij, de prestaties positief 
worden beïnvloed.

Heb jij ook zelf gevoetbald Sam?
Als je een functie binnen een 
voetbalvereniging vervult kan 
het van belang zijn dat je zelf 
ook die sport hebt beoefend. 
Het is geen must want er zijn 
ook voorbeelden genoeg van dat 
personen die geen verstand van 
voetballen hebben toch goede 
bestuurders zijn. Dat zie je zelf 
ook binnen onze vereniging. 
Maar goed, Sam heeft zo nu en 

SAM
DE VLIEGER
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dan in zijn jeugd toch een bal-
letje getrapt. Hij is begonnen 
bij De Beren in Baarland. Deze 
plaats is tenslotte het dorp waar 
hij geboren en opgegroeid is. De 
club is echter al jaren ter ziele. 
Ook bij Apollo ’69 te ’s Graven-
polder heeft hij nog een tijdje 
gespeeld. Hoek V (een elftal 
van oud-spelers) was ook in het 
vizier omdat hij een aantal jaren 
in Zeeuws-Vlaanderen heeft ge-
woond en gewerkt. Sam was een 
recreatieve speler maar was/is 
ook gefocust op het wielrennen 
en heeft daarom op de (race)fiets 
al menige kilometer afgelegd.

Wij hadden het daarstraks over 
je drukke werkzaamheden en je 
leuke baan. Wat is eigenlijk op 
dit moment je beroep?
“Wel, oorspronkelijk hield ik 
me hoofdzakelijk bezig met 
zaaizaden en was tevens teelt-
adviseur.” Ja, dat is bekend want 
toen je destijds deel uitmaakte 
van het bestuur en de velden 
gerenoveerd moesten worden 
heb je ons (bestuur VVK) nog van 

advies gediend. “Ondertussen”, 
zegt Sam, “heb ik een geheel 
andere baan.” Sinds 2000 is 
Sam werkzaam als bedrijfsleider 
bij een bekende Zorgboerde-
rij in Colijnsplaat, dit was een 
non-profitorganisatie. Teneinde 
kosten te besparen is mede op 
initiatief van ZLTO (Zeeuwse 
Land- en Tuinbouw Organisatie) 
de Proefboerderij omgevormd 
tot een Agrarisch Innovatie & 
Kenniscentrum en werd van een 
non-profit een profit organisatie. 
Dit is een proces geweest van 
4 jaar waaraan Sam zijn steen-
tje heeft mogen bijdragen. De 
omvang van de boerderij is zo’n 
100 hectare met 6 full-time me-
dewerkers. Tijdens de oogst e.d. 
worden ook wat losse krachten 
ingehuurd. Omdat de proefper-
celen van geringe omvang zijn is 
het werk veel uitgebreider dan 
op een normale boerderij van 
dezelfde grootte. Het mooie van 
dit alles is dat Sam in dit bedrijf 
zijn expertise op het gebied 
van zaaizaden heeft ingebracht. 
Naast zijn werkzaamheden voor 

de Proefboerderij werkt hij ook 
nog voor een ontwikkelingsor-
ganisatie Agriterra waarvoor 
hij zijn kennis inbrengt op het 
gebied van Agrarisch onderzoek. 
Regelmatig bezoekt Sam het Afri-
kaanse continent om met name 
de aardappelteelt op gang te 
brengen. Zelfs toen de ledenver-
gadering van de VVK plaatsvond 
en hij met algemene stemmen 
tot jeugdvoorzitter gekozen werd 
verbleef Sam in Congo. Voor die 
tijd verrichtte hij al enige werk-
zaamheden voor de club omdat 
Peter Louwman was gestopt als 
jeugdvoorzitter. “Dit neemt niet 
weg”, zegt Sam, “dat Peter zijn 
zaken goed heeft beheerd en 
uitstekend heeft achtergelaten.” 

Naast je werkzaamheden en de 
voetbal heb je toch ook nog een 
gezin!
Ja natuurlijk, we wisten al dat 
Sam getrouwd was met Marja 
Nouse. Als deze naam valt dan 
weten we ook dat achter die 
naam het woord voetbal schuilt. 
Immers we kennen allemaal Jan 
Nouse, broer van Marja, die ook 
al veel vrijwilligerswerk voor 
onze vereniging heeft gedaan en 
daar nog steeds bij betrokken is. 

Eveneens is de naam van Kees 
Kleppe niet onbekend binnen 
onze vereniging. Ook hij heeft al 
veel vrijwilligerswerk verricht. 
Kees is met een zus van Marja 
getrouwd. Je zou zo zeggen, een 
echte voetbalfamilie. Is Sam 
daardoor misschien ook nog een 
beetje beïnvloed? Dit laten we 
verder in het midden. Ja, en dan 
hebben Sam en Marja samen 
drie dochters die nog aan de 
studie zijn. Manon is de oudste, 
24 jaar, studeert in Amsterdam 

Wij garanderen u niet alleen een 
bezoek aan de beste plekjes van 
Parijs, maar bovendien wordt de 
hele dag (24 uur lang) benut!

Note: Het is verstandig de terugreis niet van 
tevoren vast te leggen i.v.m. de lengte van 
de dagtrip! Mogelijk kunt u de volgende dag 
pas terug.

so
hilait tours

waar voor uw geld

 Zin in een

Romantisch
dagje Parijs?

De beste gids voor deze
city d’amour boekt u bij

Advertentie

Je zou zo zeggen,
een echte voetbalfamilie



Heinkenszand  tel: 0113-568877  www.traasvloeren.nl

Vloeren? Ons Vak!

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

Martinus Nijhofflaan 36  -  4481 DK Kloetinge  -   telefoon 0113-214907  -  www.fysiokempe.nl
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voor HBO-styling aan het Arti-
mis College. Saskia is 23 jaar en 
volgt een opleiding voor Voeding 
en Diëtetiek in den Haag. Kim 21 
jaar, de jongste, volgt in Amster-
dam een HBO-opleiding Mond-
zorgkunde. Kim is de vriendin 
van één van onze beste spelers 
in het 1e elftal, Mark Schuit 
(nummer 7).

Dat is nogal wat met al die stude-
rende dames.
Marja en Sam weten dus waar 
een deel van hun inkomen aan 
besteed moet worden. Marja 
werkt al jaren bij Groen Rijk, 
tuincentrum te Goes. Haar broer, 
Kees Nouse, heeft een aantal 
jaren dat bedrijf gerund. Van-
daar dat zij daar al een hele 
tijd werkt. Damesvoetbal kwam 
ook nog even ter sprake omdat 
destijds in het gerenommeerde 
dameselftal van Kloetinge toch 
ook één van de dames Nouse 
speelde. Wijlen Wisse de Kok 
was toen de trainer die zich er 
voor uitgesloofd heeft om de da-
mes op een hoog niveau te bren-
gen. Dat is dan ook gelukt maar 
helaas was het toenmalige be-
stuur, alsmede de leden, niet van 
het damesvoetbal gecharmeerd. 
Het dameselftal moest voor hun 

wedstrijden ook ingepast worden 
in het schema. Bovendien was 
er toen een nijpend tekort aan 
speelvelden. De dames eisten 
tevens een plaats in het bestuur. 
Toch is het jammer dat de vereni-
ging, gezien de ontwikkeling van 
het damesvoetbal, een en ander 
niet heeft voortgezet. Thans is 
er weer een meisjeselftal en wie 
weet wat daar uit voortvloeit. 
Het is wellicht ook een taak voor 
de jeugdvoorzitter dit te promo-
ten. Het nieuwe omslag van de 
Korrel laat al zien dat de dames-
tak geen ondergeschoven kindje 
meer is.

Het ‘wijgevoel’ moet meer in 
onze vereniging worden gepro-
moot, aldus Sam
De vereniging is bijvoorbeeld 
niet van en voor het bestuur. De 
vereniging is van ons allemaal en 
het streven is er dan ook vooral 
op gericht om zeker bij de jeugd 
zoveel mogelijk ook ouders te 
betrekken. Er is veel jeugd bij 
Kloetinge. Zo ongeveer de helft 
van de ca 750 leden behoort tot 
de categorie jeugd. Elk team 
moet zeker voorzien zijn van een 
leider en trainer.

De voetbalschool (Soccer Skills) 

van vv Kloetinge
Op woensdagmiddag zijn er een 
paar trainers om extra training 
aan een 40-tal jeugdleden te ge-
ven, om hen dus het voetbalspel 
beter bij te brengen. Men wil 
zelfs bekijken of het mogelijk is 
om daar jeugdleden van andere 
verenigingen bij te betrekken. De 
vraag rijst dan: Is dit dan moge-
lijk concurrentie voor de JVOZ. 
“O nee,” zegt Sam, “daar is geen 
sprake van”. Bij Kloetinge is één 
en ander op een andere leest  
geschoeid. Nee, de JVOZ is geen 
concurrentie maar we moeten dit 
voor Zeeland als een promotie 
zien. Ook van Kloetinge zijn er 
enkele leden die voor de JVOZ 
hebben gekozen. Als ze niet voor 
het profvoetbal geschikt zijn, 
kiezen ze wellicht toch weer voor 
onze vereniging. Bij Kloetinge 
staat die extra scholing nog wat 
in de kinderschoenen maar het 
krijgt wel de nodige aandacht, 
want we vinden het fijn dat 
enkele trainers zich beschikbaar 
stellen om extra lessen aan onze 
jeugd te geven.”

Visie
In dit leuke gesprek van één 
uur en onder het genot van een 
kopje koffie ben ik tot de con-
clusie gekomen dat onze nieuwe 
jeugdvoorzitter zeker de nodige 
visie heeft om mede met ande-
ren in de vereniging de jeugd te 
begeleiden. Zonder iets tekort te 
doen aan zijn voorganger, waar-
voor ook waardering bestond, zal 
de nieuwe jeugdvoorzitter zeer 
zeker zijn standpunten ook in 
het bestuur kenbaar maken. Wij 
wensen hem in deze functie veel 
succes.

Leen Kraak

In dit damesteam uit 1974-1975 staan alle 3 de zusjes Nousse, waaronder dus ook Sams 
huidige echtgenote Marja. De trainer is Gerrit Spaans.

 HELEEN MARJA IRMA



 

Oostwal 103   |   4461 JV Goes   |   T. 0113 - 27 19 19   |   F. 0113 - 27 19 20   |   www.debruinehypotheken.nl

Sommige keuzes
maak je misschien maar eens 
in je leven... bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek.

Dan is het fi jn te weten dat je met de juiste
partij aan tafel zit. Wij weten waarover we
praten, want voor ons is het dagelijks werk. 
Niet voor niets zijn wij in 2011 verkozen tot het 
beste hypotheekkantoor van Zeeland.
Moet u binnenkort uw hypotheekrente opnieuw 
vastzetten of bent u ontevreden over de ont-
vangen aanbieding  van uw geldverstrekker?
Bel ons, of kom langs voor een afspraak
Dat scheelt u tijd, zorgen en waarschijnlijk een 
heleboel geld!
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Zaalseizoen moeizaam begonnen voor Kloetinge teams
Eind augustus is ook het zaalvoetbalseizoen weer begonnen.
Waar Krijger Koerier zoals altijd uitkomt in de derde klas, is er voor 
het team van De Verzekershop de kans om zich een niveau hoger te 
bewijzen.

Krijger Koerier
Er word ook dit seizoen weer 
gespeeld in het Goese Sport-
punt Zeeland, de Kruiningse 
Reimerswaalhal en de Zwake in 
‘s Gravenpolder. Voor Krijger 
Koerier begon de competitie 
met een wedstrijd in Sportpunt, 
waar het nogal improviseren 
was vanwege de grootschalige 
verbouwing. Gelukkig kon er wel 
gewoon gevoetbald worden en 
lang leek het erop dat er tegen 
de mannen van Imtech één of 
meer punten gehaald kon worden 
maar door slecht verdedigen van 
Klusdurpse kant werd het in de 
laatste fase 4-3 voor de tegen-
stander. Tweemaal Job en één-
maal Juri waren namens Krijger 
Koerier de doelpuntenmakers.

Flinke nederlagen
De volgende twee wedstrijden 
waren niet bepaald om over in 
het clubblad te schrijven maar 
de uitslagen zal ik u niet onthou-
den: 11-0 verlies tegen Zeeland 
Refinery (zonder wissels) en 8-2 

verlies tegen nieuwkomer Jomi 
Gym uit Kapelle. De Kloetingse 
goals kwamen van Job (een 
prachtige volley) en Pascal.

Verzekershop
Voor het team van de Verzeker-
shop is het even aanpoten in de 
tweede klas. Er werd helaas drie 
keer verloren in evenveel duels. 
Van Nationaal werd er met 6-1 
verloren, van Mammoet Maritime 
met 6-3 en van het eveneens ge-
promoveerde de Landmeter met 
8-4. Het fanatisme van het team 
van de Verzekershop kennende 
zullen ze er zeker alles aan doen 
om uit de onderste regionen weg 
te komen. 

Voor Krijger Koerier stond 23 
september jl. de vierde wedstrijd 
van het seizoen alweer gepland 
en nu moesten de punten ge-
haald worden. Tegenstander Hofs 
Gijssel, dat verre van compleet 
was moest en zou verslagen wor-
den in ‘s Gravenpolder. En dat 
gebeurde, al was de wedstrijd 

naast levendig ook erg rommelig. 
Er werd in totaal liefst 16 keer 
gescoord door beide teams en 
het dubbeltje viel net de goede 
kant op voor de Klusdurpers: 
9-7 overwinning. Deze wedstrijd 
was er versterking van Nick, die 
uitstekend samenspeelde met 
zijn grotendeels nog onbekende 
teamgenoten. Ook het wederom 
sterke spel van Job, die steeds 
belangrijker wordt, is het ver-
melden waard. 

Bekerwedstrijd
Tussendoor speelde het team van 
Krijger Koerier de eerste beker-
ronde van de MidZavo, waar ook 
dit seizoen in een poulesysteem 
in het voormalige sportpark de 
Voorborch in Middelburg gestre-
den wordt om de felbegeerde 
beker. Volledig onverwacht maar 
zeker niet onverdiend wonnen de 
mannen onder leiding van coach 
Bas en de voor deze gelegenheid 
opgeroepen Ronald de wed-
strijd tegen de Eiland Boys met 
6-4. Een zeer knappe prestatie, 
aangezien er vorig seizoen nog 
zeer ruim werd verloren van deze 
mannen. Ik zal u de doelcijfers 
besparen maar dit loog er niet 
om. Tegenvaller was het uitvallen 
van Pim met een blessure maar 
gelukkig keept hij inmiddels 
weer. Het vermelden van de gast-
spelers Roy en Boyd mag zeker 
niet vergeten worden, een prima 
partij van beide jongemannen!

Bas Dubbelman

Het team van Krijger Koerier
Achter: Bryan, Job, Roy en Pim. Voor: Bas, Boyd, Jaap, Henk en Ronald
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Vestigingen: Barendrecht - Breda - Eersel - Eindhoven - Goes - Helmond - ‘s-Hertogenbosch - Hilversum - Maastricht - Nijmegen
Nuenen - Oosterhout - Oss - Roosendaal - Sittard - Terneuzen - Tilburg-Noord - Tilburg-Zuid - Uden - Venlo - Vlissingen

Als klantgerichte en kostenbewuste leverancier, weet DESTIL waar de 

toegevoegde waarde van de groothandel ligt. Dat zit in de breedte van het

assortiment, de snelheid van levering en de leverbetrouwbaarheid onder 

alle omstandigheden. Het assortiment omvat ruim 25.000 artikelen: 

persoonlijke beschermingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, doorwerk-

kleding, bouwbeslag en alle mogelijke gereedschappen. Kortom alles waar 

de uitvoerder, technicus, onderhoudsdienst of beheerder behoefte aan heeft.

Wat er ook gebeurt
het werk mag niet stagneren

Hoofdvestiging DESTIL: Laurent Janssensstr. 101 - 5048 AR Tilburg - Tel: (013) 465 30 00 - info@destil.nl - www.destil.nl

www.fysiotherapiedetol.nl
0113-25 00 97

Gespecialiseerd in sport, training en behandeling! Snelle analyse!  Snelle interventie!

Wij zijn actief in:  U kunt ons vinden aan:
* Fysiotherapie * Echografi e ’s-Gravenpolderseweg 2b
* Sportfysiotherapie * Bedrijfsfysiotherapie 4462 CG  GOES E: info@fysiotherapiedetol.nl
* Manuele therapie * Training/begeleiding T: 0113 - 25 00 97 W: www.fysiotherapiedetol.nl
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1 Vorig seizoen haalde het 
team van Kloetinge 5 op een haar 
na de bekerfinale. In de halve 
finale echter werd na strafschop-
pen verloren van vv STEEN. Maar 
waar staan de letters STEEN 
eigenlijk voor?

2 In 1969 werd het nieuwe 
sportpark aan het Noordeinde 
onder de naam Wesselopark in 
gebruik genomen. Waarnaar 
verwijst deze naam?

3 Het D Meisjesteam van vv 
Kloetinge speelde in mei j.l. voor 
het eerst een toernooi buiten de 
provincie en behaalde daar de 
1e prijs. In welke stad werd dit 
toernooi gehouden?

4 Op alle velden van Zeeland 
is vv Kloetinge wel actief. Van 
Renesse tot Hulst en van Cad-
zand tot Bruinisse. Maar weet u 
ook welke vereniging op onder-
staande foto zijn thuiswedstrij-
den speelt?

5 Welke oud 1e elftal speler 
(bovenste rij 3e van rechts) 
maakte in 1993 deel uit van de 
selectie van NAC Breda?

6 In de voorbereiding op het 
seizoen 2011-2012 speelt Kloe-
tinge op 13 augustus 2011 een 
oefenwedstrijd tegen Feyenoord 
A1 op het Wesselopark. Feyen-
oord wint met 1-5.
Wie scoorde de enige Kloetingse 
treffer?

7 Deze zomer werd op het Wes-
selopark het kunstgrasveld in 
opdracht van de Gemeente Goes 
vervangen. Maar weet u nog in 
welke jaar het vorige kunstgras-
veld werd aangelegd?

8 Het bedrijvenvoetbaltoer-
nooi is sinds enige tijd een 
mooie en ontspannen afsluiting 
van het voetbalseizoen en geor-
ganiseerd door de BCK. Voor de 
hoeveelste maal werd dit toer-
nooi in 2013 georganiseerd en 
wie was de hoofdsponsor.

9 Aan het einde van vorig 
seizoen nam Peter Louwman 
afscheid als jeugdvoorzitter van 
onze vereniging. Weet u ook wie 
deze functie met ingang van dit 
seizoen vervult?

10 Hoe heet het sportpark 
waar DFS (Door Fusie Sterk) uit 
Burgh-Haamstede zijn thuiswed-
strijden speelt?

RANDJE
 BUITENSPEL

Test u kennis!
Met ingang van dit nieuwe 
seizoen legt de redactie u in 
elk nummer 10 vragen voor, 
die zijn samengesteld door 
onze bekende DJ Wim Sturm.
De juiste antwoorden kunt 
u vinden op pagina 30 van 
deze Korrel.

Deel 1

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

5

4



Ooststraat 11a  -  Kapelle
0113 - 344923

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag

vrijdag koopavond

Kerkring 11

4444 AB  ´s Heer Abtskerke

T  06 - 10 364 275

E info@schildersbedrijfpeterbot.nl

W www.schildersbedrijfpeterbot.nl
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Sterren stralen
tijdens voorstelling
Tijdens de voorstelling van Kausay Pacha in Goes deden 
ook enkele VVK-leden mee.

Dirk Veldhof (bestuurslid) en

Boudewijn Boonman (speler van de A1))
stalen de show tijdens uitverkochte voorstellingen.
Ze gingen helemaal op in hun rol en dat kostte de nodige 
energie, want er werd voorafgaand flink geoefend!
Joop van den Ende schijnt inmiddels de heren ook al te 
hebben gespot en wie weet zien we ze nog eens de hoofdrol 
krijgen in ‘vv Kloetinge – De Musical’!! 



Omdat het u om 
het resultaat gaat.
Maar ook om de 
manier waarop. 

• incasso
• huurincasso
• procedures
• juridisch advies
• executies

T 0113-246333
www.agintimmermans.nl

      Goes Bergen op Zoom Tilburg Zevenbergen Rotterdam

Marco Rave,  gerechtsdeurwaarder
06-53372359

Autoschadebedrijf

Spuiterij

Cor Lagendijk
GOES

Dr. A.F. Philipsstraat 18
Tel. (0113) 227403 / 212974

luxe- en bedrijfswagens

 

BOUWBEDRIJF VAN DE LINDE
ALBERT PLESMANWEG 19
4462 GC GOES
TEL. 0113 221040
FAX 0113 232750
INFO@JVANDELINDE.NL

B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE

BOUWEN OP VERTROUWEN
JVANDELINDE.NL

 Theo Thijssenlaan 6   4481 DX  Kloetinge
Tel. 0113-228927   Mob. 06-51602787

info@rijschoolbehage.nl

www.rijschoolbehage.nl

Heeft u interesse...?
Een mailtje naar penningmeester@vvkloetinge.nl
is voldoende.

Ziet u wel dat
zelfs deze kleine
advertentie
opvalt!
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Dylan Fokke 
De 7 jarige Dylan speelt zelf zijn 
wedstrijdjes in F2, dat wordt 
geleid door trainer/leiders Arlo, 
Albert en Dirk. Op zaterdag 5 
oktober zag hij als pupil van de 
week zijn favoriete club met 0-0 
gelijkspelen tegen RVVH.

Pupil van de week

FOTO’S ARIE VAN BOCHOVE

VRAGEN 
Waarom voetbal je bij Kloetinge?
Ik wil veel leren en mijn vrien-
den spelen hier ook.
Wat vind je leuk aan de training? 
Korte bochtjes draaien, overspe-
len en schieten op doel.
Denk je later het 1e te halen?
Zeker wel.
Ga je vaak naar het 1e kijken?
Al 2 x.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Voetbal kijken!! 7 uur bord op 
schoot.
Op welke school zit je?
Bischop Ernst.
Wat wil je later worden? 
Profvoetballer / wereldster.
Wat is je favoriete club?
Kloetinge.

Wie is je favoriete voetballer?
Messi.
Wie is je favoriete speler bij 
Kloetinge?
Noah Picasouw (teammaat F2).
Wat lust je niet graag?
Witlof.
Wat eet je het liefste?
Friet.
Waaraan heb je een hekel?
Pesten.
Op welke positie speel je het 
liefst?

Middenvelder.
Wat kan je het beste bij voetbal-
len?
Passen en scoren.
Wat is het mooiste dat je bij Kloe-
tinge hebt meegemaakt?
Kampioen met F6 en voetbal-
kamp.
Wat wordt de uitslag vanmiddag?
4-3.

Dylan houdt nog even een praatje met de scheidrechter

Vooraf wordt de keeper van de tegenpartij nog even getest



 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

kolveniershof 4  goes   0113 220772
de spinne 45  goes  0113 271836

 

M. KATSMAN

RONDHOUT TUINHOUT

 U w  a d r e s  v o o r :

• Gecreosoteerde palen
• Gewolmaniseerde palen
• Gewolmaniseerd tuinhout
  o.a. schuttingplanken
  rabatdelen
  vierkante palen enz.
• Biels, nieuw en gebruikt

• Bankirai duurzaam hardhout

Westhavendijk 3a  Goes
Tel.  0113 - 21 19 42
Privé 0113 - 22 38 01

DE VOLKSWINKEL
 v/h De Witte Tapijten

 juiste
adres voor

TAPIJT
OVERGORDIJNEN
VITRAGE
EN VINYL

Oude Vismarkt 6 - Goes - tel. 0113-216413

juiste
adres voorHET

koeriers

pakketservice en
transporten/
kleine verhuizingen

Kloetinge 06-28981084
0113-227415
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AOW-er
Ook Jan van der Weele ontkwam 
er niet aan!
Op 8 augustus werd hij  65 jaar en 
natuurlijk werd dat gevierd met een 
vrolijk tintje. Zo werd in het dorp Krui-
ningen op zaterdag 10 augustus jl. een 
kar gespot met daarop enkele foto’s 
van Jan en wat hulpattributen, die op 
weg was naar de Einsteinstraat.
Jan kan in ieder geval voorlopig 
vooruit, want hij is al in het bezit van 
een paar rollators, die hem door lieve 
familieleden zijn geschonken!

Antwoorden
Randje Buitenspel
Deel 1

1. Strijd Trouw Eerlijk En Nobel.

2. Stedenbouwkundig adviseur dhr. 

H. Wesselo ontwierp voor de 

gemeente Kloetinge eind jaren 60 

dit sportpark dat op 18 oktober 

1969 in gebruik werd genomen.

3. Papendrecht.

4. SV Apollo’69 uit

 ’s Gravenpolder.

5. Emiel Dorst. 

6. John Schot.

7. 2003.

8. 5e maal en ING.

9. Sam de Vlieger.

10. Sportpark van Zuijen.

‘Heb je gesnoven?’
Natuurlijk ga ik het niet over drugs hebben. Dit is de titel van een 
boek dat verschenen is over de slechte sportieve prestaties van ‘de 
rooien’ en ’de blauwen’ uit Bunschoten Spakenburg.
Allerlei ontwikkelingen worden belicht. Ontslag van trainers, de 
hulptrainer die gepasseerd wordt door een lid van de technische 
commissie, bestuurlijke perikelen, spelers die onhandelbaar zijn 
enz. Buitengewoon boeiend om te lezen hoe fanatiek beide vereni-
gingen zijn.
De schrijver Jelmer Geerts komt uit de regio en heeft als journalist 
bijna dagelijks alles gevolgd. Mede door de manier van schrijven is 
het een lust om te lezen.

P.S. De titel is ontstaan uit een gesprek met een betrokkene, die het 
vuur aan de schenen kreeg gelegd door de journalist.

JvdW

‘Heb je gesnoven?’

vo
etb

alweetjes
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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 51 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
A, B en C junioren Arjan van Schaik 25 00 57
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 46 15 84 91
L Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
A2 T Theo van Sabben 06 52 29 19 69
 T Mohammed El Mecaniqui 06 33 62 80 32
A3 vacant
B1 T Jaap Pijnenburg 06 14 46 75 30
 T Jordi Heikens 06 29 20 05 
85 
 L Arjan van Schaik  25 00 57
B2  T Erik Willemse  06 12 89 25 45
 T Jeromy Hofman 06 46 17 33 05
 T Mark van Leijden 06 22 94 75 46 
B3 T
 L Theo Schepens 25 13 22
B4 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 T John Koster 25 29 88
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
C1 T Serge Ouinten 06 25 02 05 21
 T Jason Tjien-Fooh 06 30 61 38 40
 T Hans van Dienst 06 21 66 23 76
 L Loek Schipper 23 00 20
 L Johan van der Ploeg 06 20 01 59 97 
C2 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
 L Wim Folmer 23 24 08 

C3 T Peter Korstanje 25 02 13
 T Pieter Bruins 06 27 53 24 76
 T Niels Bakker 06 27 14 88 78
C4 T DannyHijdra 38 39 30
 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
C5 T André Smit 25 06 93
 T Ronald Smits 21 65 06
 T Peter Vogel 21 14 01
C6 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
 L Gerhard Lowiesse 25 17 71
MC1 T Bas Schuitert 06 24 28 96 61
 T Margreet Rottier 06 28 24 28 16

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 Jan Kole
D3 T Wouter Duvekot
 T Rick Huibrechtse
D4 T Remco Mulder 23 29 47
 T Jeroen van Gastel 21 14 02
 T Wietze van Ruiten
D5 T Rien Menheere 23 16 85
 L Annemarie Smit
D6 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 22 66 37 
D7 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38 
MD1 T Martin van Dijk 06 50 50 20 99
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
  Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
 L Eric Houtepen 21 37 39
E2 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Jacco Honingh 25 07 56 
 T Philip van Gurp 31 65 00
E3 T Jan-Kees de Bruine 06 11 31 82 17
 T Geugh Zijlma 23 01 02
 T Niels Meijer 21 93 25
E4 T Peter van Belleghem 22 24 73
 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 25 00 56
 T Arjan van Goethem 25 08 39
E5 T Alfons Bals 22 76 54
 T Jan-Willem de Kok 06 20 46 77 45 
E6 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13
 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
E7 T Ron Houtepen 06 20 26 69 50
 T Barry Sonke 06 20 41 70 48  
E8 L Monica Cornelisse 23 21 21 
E9 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Berry Simonse 06 48 66 48 32
 T Esther Verhulst 22 81 69 
F1 T Jeffrey van de Velde 06 46 22 24 75
 T Abko Nijsse 06 22 41 26 25
 T Cor van Gogh 06 24 82 16 88 
F2 T Dirk Rooze 06 11 04 11 70
 T  Jarno Schroevers 06 13 01 08 81
 T Albert Joosse 06 46 75 35 92
F3 T Marco van Dijk 06 29 60 84 77
 T Sander van Rooijen 06 20 43 99 94
 T Richard van Diest 06 10 92 22 25  
F4 T Erik Stevense 06 50 50 70 03
 T Bob den Engelsman 06 48 49 75 03 
F5 T Kornelis Kamerling 06 23 31 54 03
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06
 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
F6 T Els Verboom 06 51 02 89 61
 T Richard Eulink 06 46 40 09 13

F7 T Markees Zuidweg 06 50 99 69 46
 T Marcel Kole 06 51 14 39 66
F8 T Collet 06 20 88 08 54
 T  Martijn Roelands 06 54 74 37 37
F9 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Theo Bickelmeijer 21 36 81 

MINISTARS
Mini 1 T Richard Pijpelink 06 14 36 34 76
 T Robin Scholten 06 41 67 20 35

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 06 52 68 28 29
45+ VOETBAL
Danny Boonman 06 55 59 29 53

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

OVERIGE NAMEN
Webteam 
Arie van Bochove, Jacob Dijkstra, Patricia van 
Gastel, Antoine van Goethem en Martin Robesin
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 06 23 30 26 66
Annelies Minnaard 85 12 49
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
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker
Adri de Graaf

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
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 Voorstad 41 - 4461 KL Goes
T 0113 216963
E info@drukkerijzeeland.com
I www.drukkerijzeeland.com

  Jong
geleerd

is...

Al meer dan
60 jaar
maken wij
mooi drukwerk!
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