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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
Coördinatoren:
A, B en C junioren Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 21 19 99
 janzandee@zeelandnet.nl
D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 25 20 74
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Wim Folmer Simon Vestdijklaan 34 4481 DM Kloetinge 23 24 08
 info@verzekershop.nl
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 06 28 26 43 01
 guidovandevelde73@gmail.com
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 06 41 87 28 73
 kleding@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 21 43 11

Voetbalschool Soccerskills
Contact via mail voetbalschoolsoccerskills@vvkloetinge.nl
Algemene zaken Ad Joosse
Technische zaken John Ebert
Secretariaat Jacqueline Oude Hesselink

 Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht 28 november 1931

Clubgebouw
Terrein Wesselopark
Noordeinde 5c, 4481 BJ  Kloetinge
Tel. 0113 - 213173

Website voetbal
www.vvkloetinge.nl

Website businessclub
www.bckloetinge.nl

Op de Korrel
is het officiele clubblad van
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Seizoen 2014-2015
Oplage 900

Redactie
Adri de Bruine
Hannie Kloet
Leen Kraak
Len Wolters
Lennart Zweemer
Ronald Krijger
Henk Schalkoort
Henk Steenbakker 
Wim Sturm
Jan Weeda

Redactie-adres
Coxstraat 36
4421 DA  Kapelle
Tel. 330474
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Verschijning
Tijdens het voetbalseizoen.
De redactie houdt zich het recht voor 
om ingezonden artikelen in te korten of 
te weigeren. Plaatsing van ingezonden 
artikelen houdt niet in, dat de redactie 
verantwoordelijk gesteld kan worden 
voor de inhoud.
Overname uit dit blad is niet toege-
staan zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.

Inlevering kopij
Email: clubblad@kloetinge.nl
Uiterste inleverdatum staat vermeld in 
dit nummer.
Grote digitale bestanden kunnen aan-
geleverd worden via www.wetransfer.nl
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Van de redactie

Zul je net zien!
Altijd leuk, zo’n wedstrijdje puur voor de statistieken. Kloetinge 2 wist na twee ruime overwinningen in 
het bekertoernooi dat de knock-out fase nagenoeg bereikt was. Het laatste duel tegen vijfdeklasser SDO’63 
mocht dan ook geen problemen opleveren. De ploeg uit Lamswaarde kon weliswaar nog verder bekeren, 
maar wist vooraf natuurlijk ook al dat er niets te halen viel op het Wesselopark.

De wedstrijd zou doordeweeks 
afgewerkt worden. Dan weet je 
dat het voor een Zeeuws-Vlaams 
dorpje van om en nabij 550 
inwoners lastig gaat worden om 
elf frisse honden voor de dag te 
toveren. De wedstrijd werd dan 
ook afgelast.

Een weekje later nogmaals 
proberen dan. Op de wedstrijd-
dag verschijnt een berichtje in 
de groepsapp van het tweede. 
SDO’63 heeft weer te weinig 
spelers. Zul je net zien. Toch 
kwamen ze opdraven. Tien man 
sterk. De wedstrijd begon om 
19:45 uur. Het duel was nog maar 
een paar minuten bezig en de 
eerste speler lag al op de grond. 
Hij zat een lange tijd langs de 
kant van het veld en besloot na 
een tijdje naar de kleedkamers 
te schuifelen, ondersteund door 
de verzorger. Toen waren er nog 
maar negen. Zul je net zien.

De score begon langzaam op te 
lopen. 1-0, 2-0 en ook de vijfde 
was een feit. Het tweede speelde 
niet goed, maar de bezoekers 
wisten diep in hun hart dat het 
geen kwestie werd van óf de tien 
werd gehaald, maar wannéér de 
tiende tegentreffer geïncasseerd 
zou worden. 
Vlak voor de pauze trok de links-
back van SDO’63 nog even een 
sprintje. Hij greep direct naar 
zijn hamstring. Hij strompelde 
naar de kant, ging weer het veld 
in, maar kon uiteindelijk toch 
niet meer verder spelen. Toen 
waren er nog maar acht. Zul je 
net zien. De scheidsrechter floot 
vervolgens voor de rust.

Van de tweede helft staat me niet 
zo heel veel meer bij. Ik herin-

ner me nog wel dat ik in de rust 
naar de kantine ben gegaan om 
Nederland-Tsjechië te kijken. 
Het was opvallend druk voor een 
dinsdagavond. Veel bekende 
gezichten en een stuk of tien 
onbekenden. Nederland verloor 
helaas van Tsjechië. Teleurge-
steld ging ik – na uiteraard nog 
een paar biertjes gedronken te 
hebben – huiswaarts.

De volgende dag opende ik vol 
verwachting de krant. Hoe zou 
het nog afgelopen zijn bij het 
tweede? Tot mijn verbazing las 
ik in de PZC dat het bij 5-0 was 
gebleven. In de tweede helft was 
er niet meer gescoord. Het vizier 
van Kloetinge 2 stond in het 
tweede bedrijf niet op scherp. 
Zul je net zien.

Len Wolters

I N H O U D
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Van de voorzitter
Het seizoen 2014/2015 is inmiddels van start gegaan. Als je op zaterdagsmorgen op 
het Wesselopark komt is het er weer gezellig druk. Je kunt dan tevens onze toekom-
stige sterspelers aan het werk zien en dat is erg leuk. Het gaat niet altijd om het 
winnen. Bij de VVK moet ook plaats zijn voor het recreatief voetballen en dat gebeurt 
ook.
Bij het begin van een seizoen is het ook zaak om de puntjes weer eens op de i te zet-
ten en dat doen we dan ook. Ik noem de volgende onderwerpen:

Kleding
Reeds eerder is meegedeeld dat 
het niet toegestaan is om buiten 
vv Kloetinge om kleding te ko-
pen. We hebben een contract met 
Eric Sport/Hummel en aan dat 
contract willen we voldoen. Bij 
aankoop van kleding dus contact 
opnemen met Danny Hijdra. Ik 
wil de trainers/leiders er ook nog 
eens op wijzen dat hun team in 
de juiste shirts moet voetballen. 
Ook de trainers/leiders zelf die-
nen in de juiste kleding aanwezig 
te zijn.

Terreinverbod
De afkondiging van een ter-
reinverbod heeft bij een paar 
mensen vragen opgeroepen. Voor 
zover mogelijk heb ik die vragen 
beantwoord. 

Veldverloting
Door het stoppen van Jan den 
Dekker was er een probleem wie 
deze verloting voor zijn rekening 

zou nemen. Het was goed om 
te zien dat een aantal jongeren 
zich hiervoor inzetten. Jongens, 
ook via Op de Korrel, hartelijk 
bedankt voor jullie inzet.

Doelen en ballen
Regelmatig wordt meegedeeld 
dat de doeltjes na het trainen 
niet op het veld moeten blijven 
staan. De Gemeente moet de 
velden onderhouden en je kunt 
niet verwachten dat de mensen 
van de Gemeente dan eerst ook 
nog alle doelen van de velden 
verwijderen.
Als je gaat trainen kom je met 
hetzelfde aantal ballen terug als 
waar je mee was begonnen. Is er 
een bal zoek dan ligt de eerste 
verantwoording bij de trainer/
leider om deze bal te zoeken. Als 
je door omstandigheden, slecht 
weer of omdat het donker is, 
deze bal niet kunt vinden mail 
mij dan even maar zet er dan 
tegelijk bij waar de bal ongeveer 
ligt. De onderhoudsploeg gaat er 
dan achter aan.

Terug naar de start van het 
seizoen 
Bij het 1e elftal is het nu al 4 of 
5 keer voorgevallen dat we in 
blessuretijd of verloren of dat de 
tegenpartij gelijk maakte. Dat 
kan toch geen toeval zijn. Het 
wordt tijd dat de punten gepakt 
worden.

Het seizoen was nog maar net 
begonnen of ik kreeg een mailtje 
van Kees Gorsse waarin hij mee-

deelde met onmiddellijke ingang 
te stoppen als voorzitter van 
de BCK. Jammer dat dit op deze 
wijze zo moest plaats vinden. De 
verhouding met Kees was goed 
en ik vind het spijtig dat hij is 
afgetreden. Kees, ook vanaf deze 
plaats: bedankt voor de samen-
werking en je inzet voor de VVK.

We hebben inmiddels ook een 
veiligheidscoördinator aange-
steld. Tot nu toe was dit Antoine 
maar die heeft teveel functies. 
Het is dan ook uiterst plezierig 
dat Jos Geerlings bereid is deze 
functie op zich te nemen.

De ALV is vastgesteld op maan-
dag, 17 november a.s.om 19.30 
uur in het clubhuis. Ik hoop dan 
velen van u te mogen ontmoeten.

In het bestuur is afgesproken dat 
de bestuursleden om beurten 
gaan schrijven in Op de Korrel. 
De volgende keer dus een bij-
drage van een ander bestuurslid.

Met sportieve groeten
Rinus Dieleman.

Jos Geerlings, veiligheidscoördinator

Jeugdleden helpen bij de lotenverkoop
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voor de 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE
te houden op

maandag 17 november 2014

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Inventariseren vragen voor de rondvraag.
4. Notulen ledenvergadering 12 juni 2014*.
5. Bestuursverkiezing.
 Aftredend en herkiesbaar: secretaris Jan Weeda en wedstrijdzaken Antoine 

van Goethem.
 Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door tenmin-

ste 3 leden worden aangemeld bij de secretaris.
6. Financieel verslag seizoen 2013-2014.**
7. Verslag kascommissie.
 Aftredend is Martin Dam en het bestuur stelt voor om Hans Verstraate te 

benoemen als lid van de kascommissie. 
8. Jaarverslagen.*
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 pen-
ningmeester, tel. 0113-603867

  
PS.  Voorstellen welke men behandeld wil zien kunnen tot 2 weken voorafgaande aan de vergade-

ring ingediend worden bij het bestuur.

De secretaris
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Dat doet MIJN kind niet! 
Op en rond de velden gebeuren regelmatig allerlei dingen, die niet door de beugel kunnen. Op het veld 
zijn de scheidsrechters, de grensrechters, de trainers en de leiders de aangewezen personen om dat soort 
zaken de kop in te drukken. En voor wie niet wil luisteren zijn er allerlei sancties: gele of zelfs rode kaarten 
of gewisseld worden. Regels zijn er om nagevolgd te worden, denk maar aan de verkeersregels. Nog afge-
zien van de boetes zou het zonder die regels een ‘ongeregeld’ zootje worden. 

Schoon
Ook voor de kleedlokalen gelden 
regels; gewone regels zoals: 
“Wat je thuis niet mag, mag 
je hier ook niet!” Maar als een 
groepje bij elkaar is gelden 
er blijkbaar andere regels. Of 
denken we: “Het is toch niet van 
ons, dus het geeft niets.” Op 
maandagmorgen en vrijdagmor-
gen worden alle kleedlokalen 
door vrijwilligers schoongemaakt 
en gereed gemaakt voor de 
trainingen en de wedstrijden op 
zaterdag. Ook de toiletruimtes 
worden schoongemaakt. Het is 
dan frustrerend als al op vrij-
dagavond een toilet ontzettend 
smerig is. Dat er op zaterdag 

gras aan de schoenen meegeno-
men wordt naar binnen is niet 
helemaal te voorkomen, maar 
even de borstel bij de ingang van 
het kleedgebouw gebruiken kan 
al veel rommel voorkomen. 

Opzet
Soms is er duidelijk sprake van 
opzet. Een paar voorbeelden: 
- Een wasbak vol modder en 
gras, omdat de voetbalschoenen 
daarin zijn uitgeklopt en afge-
spoeld. 
- Bij het Dick Bunt toernooi kre-
gen alle spelers o.a. een appel. 
In verschillende kleedlokalen 
is met die appels gegooid. De 
uit elkaar gespatte appels laten 
op de muren smerige vlekken 
achter. En het waren niet de 
kleedlokalen van de gasten, maar 
van onze eigen teams. De vrijwil-
ligers mogen weer proberen de 
muren schoon te krijgen.
- Weet u wat ook leuk is? Met

Dit tref je als schoonmaakploeg soms 
aan... ga d’r maar aan staan! 

Laat maar liggen... dat ruimt een ander wel op
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shampoo hoog tegen de muren 
spuiten; dat is voor de vrijwilli-
gers bijna niet schoon te maken.
-Het toppunt, of beter gezegd het 
dieptepunt is wel het gebeuren 
met de koffieautomaat. Vorig 
seizoen besloot het bestuur om 
in de hal van het kleedgebouw 
een koffieautomaat te plaatsen, 
zodat ouders, die bleven wach-
ten tijdens de training van hun 
zoon of dochter ook als de kan-
tine (nog) niet open was toch een 
kop koffie konden drinken. Een 
prima idee toch? Er moest door 
de onderhoudsploeg (vrijwil-
ligers!) aardig wat voor gedaan 
worden. Zo moesten er leidingen 
voor water en elektriciteit wor-
den aangelegd; de bekerhouder 
moest worden vastgezet enz. Een 
jaar later is de koffieautomaat 
weggehaald! ’s Morgens lag het 
pad voor het kleedgebouw en 
de kantine regelmatig bezaaid 

met (niet gebruikte) theezakjes, 
staafjes melkpoeder en suiker. 
De bekertjes waren niet aan te 
slepen; in het langs lopen werd 
een duw gegeven tegen de han-
del en de ongebruikte bekertjes 
werden in de prullenbakken of op 
de grond gegooid. Dat gebeurde 
meestal op trainingsavonden, 
dus door onze eigen leden! De 
koffieautomaat staat nu boven 
en wordt daar op zaterdagen en 
tijdens vergaderingen gebruikt.

Toezicht
Misschien zegt u: “Dat doet mijn 
kind niet!” Het zijn dan natuur-
lijk de kinderen van anderen 
die dit doen. Hoe dan ook; het 
gebeurt. Er wordt vaak gezegd: 
“Daar moeten de leiders op 
letten.” Maar de leiders (vrijwil-
ligers) hebben vaak meer aan 
hun hoofd; ze kunnen niet overal 
tegelijk zijn. En de vrijwilligers 
van de schoonmaak- en onder-
houdsploeg proberen alles zo 
heel en schoon mogelijk te hou-
den. En dat is zeker geen straf; 
we hebben een gezellige ploeg 
en er wordt veel gelachen. Maar 
vaak denken we: “Moet dat nu 
zo?” En als leden denken of zeg-
gen: “Het is toch niet van ons!”, 
vergissen ze zich! Als dingen 
worden vernield, betalen alle 
leden daar aan mee. De spullen 
zijn van de vereniging en dat zijn 
wij allemaal. En je gaat toch je 

eigen spullen niet vernielen? Om 
met een bekende winkelketen te 
spreken: “Ik ben toch niet gek!” 
Trouwens ook op bezoek bij een 
andere vereniging dien je je als 
gast te gedragen.

Kleding
En dan noch iets. Regelmatig 
zie ik in de week spelers lopen 
in het trainingspak van de club. 
Als dat een heel jaar gedragen 
wordt, is het beste er vaak wel 
af. Leuk als je als speler het 
volgende seizoen een afgedragen 
trainingspak krijgt. Ik denk, dat 
trainingspakken uitsluitend voor 
en na de trainingen en wedstrij-
den gedragen mogen worden 
Ook hier geldt het zelfde: Je 
bent zuinig op de spullen van de 
vereniging. Ook als u denkt, dat 
uw kind zich niet aan bovenge-
noemde zaken schuldig maakt, 
is het misschien toch goed hem 
of haar er nog eens op te wijzen, 
dat ze zuinig moeten zijn op de 
spullen van de vereniging.
Misschien bespaart dat de vrij-
willigers ook een hoop ergernis. 
Want als uw kind het niet doet 
en ook de kinderen van anderen 
doen het niet, gebeurt het ook 
niet; we zijn dan al een heel eind 
op weg in de goede richting!
Namens de vrijwilligers,

Adri de Bruine 

Voorheen stond de koffieautomaat nog 
in de hal van het kleedgebouw. Helaas is 
dat verleden tijd.
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29 november 18:00
Zwemmen Omnium

3 januari 2015 
Nieuwjaarsreceptie / trimloop

31 januari 19:30
Leiderstoernooi

? april
Disco-avond C- en D-jeugd

13 december 20:00
4e Kerstveiling

24-31 december 8:00
Jeud kerstzaalvoetbaltoernooi

E V E N E
M E N T E N
K A L E N D E R
seizoen 2014-2015 7 november 18:30

Voetbalquiz

10 januari
Mountainbike/wandeltocht

10 januari
Bioscoopbezoek Mini- en F- pup.

7 maart
Das Grosse Klusdurpfest

? maart
Bezoek eredivisiewedstrijd

Mini’s t/m A-junioren

? mei
Dick Bunt toernooi

6 juni
Seizoensafsluiting
 + traktatie jeugd

KerstveilingKerstveiling

Bij afgelastingen op zaterdag is de 
kantine gewoon open vanaf 14.00 
uur voor een gezellig samenzijn.
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Bezoek uit Alaska
Hallo allemaal,

Ik ben Naomi Vermuë en voetbal in MC1 van vv Kloetinge. Afgelopen 
week kregen wij tijdens onze wekelijkse voetbaltraining een gaste op 
bezoek met het verzoek om met ons mee te trainen.
Haar naam is Sofia Solberg en zij komt uit Alaska.

Sofia was op bezoek bij haar 
oma die hier in Zeeland woont. 
Wij vonden het erg leuk om met 
Sofia te trainen. Zij kon welis-
waar geen Nederlands, ondanks 
dat haar moeder Nederlandse 
is, maar we konden in ons beste 
Engels toch wel met haar praten 
en een lekker potje voetballen 
natuurlijk. Elke zaterdag krijgt 
zij bij haar voetbalclub 1 uur les 
in voetbaltechniek en dat konden 
wij ook wel merken. Verder 
speelt zij veelal binnen i.v.m. het 
winterweer in Alaska. En dat is 
daar niet zoals hier zaalvoetbal, 
maar in een soort opgeblazen 
‘Iglokoepel’ met een kunstgras 
veld. Ik weet ook niet wat ik mij 
daar precies bij moet voorstel-

len, maar zoiets lijkt mij wel 
gaaf. 
Sofia voetbalt in Alaska bij 
‘Alaska Rush Soccer Club’ in 
Anchorage, waar zij ook woont. 
‘Rush’ is een hele grote voetbal-
club die ook clubs hebben in o.a. 
Duitsland, Afrika, India, Brazilië 
en nog een groot aantal landen. 
Wij hebben ook 2 sjaals van haar 
voetbalclub en een trainingsshirt 
gekregen. Tevens hebben wij 
allemaal een speldje van Alaska 
en van een rendier uit Alaska van 
haar gekregen. Natuurlijk heb-
ben wij haar een sweater van ons 
team gegeven en een pet en muts 
van vv Kloetinge als aandenken. 
Dat vond zij erg leuk en ze trok 
het dan ook meteen aan. En na-

tuurlijk nog even met z’n allen op 
de foto als aandenken. Wie weet 
mag ik haar ook een keer gaan 
bezoeken.

Met z’n allen op de foto met de sjaals uit Alaska

Sofia met muts en sweater
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Bier
“Hoe we aan die naam komen? 
Dat heeft alles te maken met 
de plaats waar we zitten. Lang 
geleden was hier een brouwe-
rij gevestigd en die heette ‘De 
Clavers’, vandaar de naam. Ook 
de naam Brouwersgang verwijst 
naar de brouwerij. En dat is nog 
niet alles. Dit gebouw was vroe-
ger de brandweerkazerne van 
Goes. Dat is nog goed te zien o.a. 
aan de toren voor het te drogen 

hangen van de brandweerslan-
gen. Wij hebben niets aan die 
toren, maar hij heeft histori-
sche waarde, dus laten we hem 
staan.” Nu zou deze plaats zeker 
niet meer geschikt zijn als brand-
weerkazerne. Het zou praktisch 
onmogelijk zijn om vanaf hier 
snel uit te rukken met het mo-
derne materiaal. Cees: “Dit pand 
is niet de enige vestiging van De 
Clavers; we zitten in totaal op 8 
plaatsen. Een locatie ,waar onder 

deskundige leiding getraind kan 
worden en voor de leden van vv 
Kloetinge goed bereikbaar is de 
vestiging Laagewei 1a, maar men 
kan ook terecht in de Brouwers-
gang 1, het Erasmuspark, Poel-
wijck te ’s-Heer Arendskerke, in 
Heinkenszand, Wilhelminadorp 
en ’s-Heer Hendrikskinderen. 
We zitten dus altijd dicht bij de 
klanten.”

Sponsor van de maand door Adri de Bruine

vv Kloetinge mag erg blij zijn met de bloeiende sponsorclub Business-
Club vv Kloetinge. Zij zorgen voor financiële ondersteuning van de 
vereniging, niet alleen van de eerste selectie, maar van de hele ver-
eniging. Een voorbeeld hiervan is Fysiotherapiepraktijk ‘De Clavers’. 
Dit bedrijf is niet alleen sponsor maar stelt ook de nodige kennis en 
ervaring ter beschikking van de vereniging en daar kunnen alle leden 
van profiteren. Voor het eerste nummer van dit seizoen had ik een 
gesprek met Cees van Iwaarden, één van de ‘maten’ in het pand aan 
de Brouwersgang 1 in Goes.

De Clavers
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Specialisten
Cees: “We zijn gevraagd om de 
medische staf van vv Kloetinge te 
komen versterken. Wij zijn, net 
als vv Kloetinge, een gedreven 
en gemotiveerd team en willen 
het beste bij de voetballers naar 
boven halen.
Ons team bestaat uit 16 fysiothe-
rapeuten; ieder met zijn eigen 
specialisatie en wordt geleid 
door 7 aanvoerders, dat zijn de 
‘maten’. Daarbij streven we naar 
het opleiden tot Masterniveau. 
Dat niveau is bij ons al aanwezig 
in de Sport-, Manuele- en Kin-
derfysiotherapie. Ook andere 
specialismen als dry needling, 
acupunctuur, shockwave thera-
pie en echografie zijn aanwezig. 
(Meer informatie is te vinden op 
de website en via Facebook).”

“Naast de therapeuten beschik-
ken we ook over 3 sportbege-
leiders en 2 secretaresses; zij 
maken onze ‘selectie’ compleet. 
We hebben dus veel specia-
lisaties aan boord, die een 
vereniging als Kloetinge zeker 
kan gebruiken om nog beter te 
worden (beter op sportief gebied 
en ook beter als er blessures zijn 
te herstellen). We hebben goede 
contacten met specialisten in het 
ziekenhuis en met sportarts Anne 

van Veghel en ook met meerdere 
sportcollega’s. We beschikken 
zelf over een echografie apparaat 
en om blessures te screenen en 
onze hypothese te bevestigen, 
waardoor we gerichter en sneller 
door kunnen verwijzen naar de 
betrokken specialisten. Ook heb-
ben we een shockwave apparaat 
voor o.a. langdurige peesbles-
sures.”

Team
Cees: “Het gaat bij de medi-
sche begeleiding niet alleen om 
het verzorgen en genezen van 
blessures b.v. door hersteltrai-

ningen maar vooral ook om het 
voorkomen van blessures. Het 
moet een samenspel zijn tussen 
de technische en de medische 
staf. Wij proberen o.a. door mid-
del van core stability training, 
gericht op het evenwicht van de 
romp, blessures te voorkomen. 
Daarnaast geven wij de trainers 
adviezen b.v. met betrekking 
tot de looptechniek. Op hun 
beurt kunnen zij met vragen en 
opmerkingen bij ons terecht. 
Bij een blessure tijdens een 
training of een wedstrijd komt 
verzorger Jan Kloet het eerst 
in actie. Bij ernstige blessures 
schakelt hij dokter Doelman in 
die op zijn beurt weer contact 
opneemt met zijn collega’s in het 
ziekenhuis. Jan Doelman coör-
dineert de gang van zaken. Wij 
als fysiotherapeuten stellen dan 
een behandelplan op. De speler 
kan specifieke oefeningen doen 
in onze ruime oefenzaal aan de 
Laagewei en zo gericht aan zijn 
terugkeer op het veld werken. 
We houden uiteraard contact met 
de technische staf, ook over het 
moment waarop de speler weer 
fit verklaard wordt. In samen-
spraak met de artsen geven 
wij advies aan de trainer met 

Onder deskundige leiding wordt aan het herstel gewerkt

Spreekuur
Fysiotherapiepraktijk ‘De Clavers’ gaat niet alleen de me-
dische begeleiding van de eerste selectie versterken, maar 
betrekt daar de hele vereniging bij. Vanaf begin september 
wordt er op dinsdagavond van 19.15 tot ongeveer 20.15 uur in 
kleedkamer ‘Franc Kruitbosch’ een inloopspreekuur gehouden 
voor alle Kloetinge-leden.
Cees: “Yvonne Zwartbol, Jan Loopik, Pascal Beeke, Patrick 
Lamper en Stijn Sprinkhuizen en ik zelf bemensen bij toer-
beurt dit spreekuur. Het gaat daarbij niet om een volledige 
behandeling maar meer om een blessure te laten bekijken en 
adviezen te geven of oefeningen voor te stellen. Verder willen 
we het eerste team testen en advies geven; dit willen we ook 
gaan doorvoeren bij de jeugd en als trial beginnen bij B1 later 
dit jaar. Ook zijn we van plan twee workshops voor de trainers 
te houden; hierover volgt nog nadere informatie.”
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betrekking tot de inzetbaarheid 
van de speler. De technische staf 
heeft uiteraard andere belangen 
dan de medische staf en ook de 
speler wil vaak zo snel mogelijk 
weer op het veld staan. Bij ons 
staan de belangen van de speler 
voorop; als het niet verantwoord 
is dat hij speelt dan zullen wij 
dat kenbaar maken. We vertellen 
ook niet alles aan de trainer; er 
is ook nog zoiets als een medisch 
beroepsgeheim.” 

Kwaliteit
Uiteraard is iedereen die pro-
blemen heeft met bewegen 
welkom bij ‘De Clavers’. Cees: 
“Tegenwoordig is voor fysio-
therapie geen verwijskaart van 
een arts meer nodig. Iemand 
die bij ons komt heeft eerst een 
intake-gesprek. Dan stellen we 
een behandelplan op en gaan we 
aan de slag. Dat kan ook zijn in 
onze oefenzaal aan de Laagewei. 
Fysiotherapie wordt vergoed 
vanuit de aanvullende verze-
kering. In de Laagewei werken 
we ook met specifieke groepen 
zoals een oefengroep diabetes, 
COPD of obesitas. Dit zijn kleine 
groepjes met een vaste begelei-
ding zodat een veilige omgeving 
geschapen wordt, waarin de 
mensen rustig kunnen bewegen. 

Kwaliteit gaat voor kwantiteit. 
Dat geldt ook voor specifieke 
groepen sporters zoals b.v. voor 
Nordic Walking; ook voor hen is 
er een programma met speciale 
oefeningen.” 

Positief
Cees: “vv Kloetinge is een club 
met een positieve uitstraling, die 
past bij ons bedrijf; vandaar dat 
we sponsor zijn geworden. Als ik 
vroeger wel eens hielp bij mijn 
oom mopperden we soms als het 
Noordeinde bij een thuiswed-
strijd van het eerste vol stond 

met geparkeerde auto’s zodat we 
er niet of met heel veel moeite 
langs konden met de landbouw-
machines of wagens. Maar 
uiteindelijk is dat niet de schuld 
van de club; bezoekers zetten 
hun auto’s soms beroerd weg. Ik 
ben zelf niet elke thuiswedstrijd 
aanwezig; ik wil ook tijd beste-
den aan mijn gezin. Ik vind het 
er wel erg gezellig.”

De oefenzaal is uitgerust met een diversiteit aan fitnessapparatuur

De vestiging aan de Laagewei is voor leden van vv Kloetinge goed bereikbaar

Cees heeft nog één advies: 
“Heeft u vragen of vertrouwt 
u een blessure niet, blijf 
er niet mee lopen en bel 
0113-215802 en de fysiothe-
rapeuten van Fysiotherapie 
‘De Clavers’ zullen kijken 
wat ze voor u kunnen bete-
kenen.”

Enkele zakelijke gegevens:

Brouwersgang 1
4461 CP Goes
Tel. 0113-215802
www.clavers.nl
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Aangemeld:
Mohab Ahmed
Abdirashid Aneye Umar
Khalid Aneye Umar
Ramon Anthonise
Remi Anthonise
Jeroen van Avermaete
Jesse Bakker
Dimairo van Beek
Julius Bliek
Rowen Boeije
Wesley Bom
Christiaan Bos
Marijn Bot
Leon van den Boven-
kamp
Patrick Bredouw
Boris van de Broek
Ivo van den Broeke
Kevin Brouwer
Jochem Dieleman
Thijs Dierickx
Levi van Diest
Adin Djakusic
Kevin Dooge
Amy van Eijkeren
Rowin van der Endt
Niels Erwich
Yari Eulink
Martijn Fonteine
Joffrey Geldof
Gido van der Graaf
Urvin van Hekelen
Dennis van Hese
Robin Hofkamp
Milan Hoogerheide
Thierry Hoogerheide
Stan Houweling
Rick Imanse
Raf Jansen
Paul Jeremiasse
Alex Jobse
Laurens Jobse
Corné de Jonge
Nino de Jonge
Valentijn van Keulen
Ivo Kleppe
Albert Knijnenburg
Robin de Koeijer
Niels Kole

Sophie Kole
David Korstanje
Djovi Kortlever
Matthew Lentink
Ben van ’t Leven
Mitchell Maas
Esad Malaqic
Luca de Marco 
Ricardo de Marco
Marina Marcusse -
    Beernink
Dangelo Martien
Bas Meijaard
Freek Meijaard
Just Meijer
Quint Meijer
Cas Moen
Doug Moens
Flenn Moens
Joep Mulder
Quinn de Munck
André de Munter
Sem Muys
Stijn van Nieuwenhuize
Yoeri Nijsse
Patrick Nuijens
Yves Nyemb
Rikky van Oost
Dylan Paardekooper
Rouël Pandayl
Youran Panday
Jelle Pekaar
Ruben Pijpelink
Tim van de Plasse
Johan van der Ploeg
Lucas van der Ploeg
Tim Polfliet
Kim de Punder
Richard Rijn
Juriaan Roetenberg
Ryan Schaier
Pim Scherpenisse
Jerzy Traas
Flo Verhulst
Nieky Verlinde
Jesse Vernooijs
Tibor Versluis
Ramon Voshol
Robin Voshol
Guus Visser

Milan Visser
Sander van Vossen
Bennie van de Vrie
Marco Wagenaar
Glenn Weesepoel
Melvin Westdorp
Lennart Zweemer 

Vervallen
Quincy van Aerde
Sofyan Azzagari
Jelmer van der Baan
Bajram Bajra
Rowdy Bakker
Jasmine Belhajji
Dook van den Berg
Nino van den Berg
Thijke Bickelmeijer
Theo Bickelmeijer
Sam Biesterbosch
Tom Blomaard
Marco Boudens
Dominic Bosschaart
Rachelle van Burg
Julius Burger
Stefan Crucq
Bart Deprez
Pascal Dijkhuizen
Bas Dubbelman
Tim van Eijkeren
Koen Elenbaas
Ruben Elenbaas
Mohammed Elmecanqui
Ibrahim Erceijlan
Frans Esser
Yari Eulink
Eddy Filius
Wim Francke
Bert den Hamer
Michael Hesp
Mark van Hoeve
Yuri Hollebrandse
Job Hoogesteger
Jeroen Hoondert
Dennis Huibregtse
Wesley Jacobs
Sylvester Jubitana
Jesse Kaptein
Ugur Kahveci
Nathan Kempees

Sven Koeman
Robert Krajenbrink
Finn Kribbe
Merijn de Leeuw
Arber Maloku
Mario de Marco
Sam Markwat
Pim Minnaard
Rick Mulder
Duoc Nguyen
Amber van Pagee
Nando Pijnenburg
Jilles Platier
Ingmar Quist
Davy Rijk
Maarten van Rosevelt
Frans Saunier
Tom Schepens
Maikel Schrier
Drazic Sebregts
Bibi Slabber
Wijnand Sloos
Rick van Sluijs
Danique Snoodijk
Joek Tempelaars
Amanda Tibbe
Lorenzo van Trijp
System Ugilipuhwe
Bas Uitterhoeve
Peter Verkuil
Remon de Vlieger
Jesse Wagenaar
Stan Wijnands
Yurben Zandee
Niels Zoutewelle

Ledenmutaties
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Pupillenscheidsrechters
Het zal de op zaterdagmorgen aanwezige bezoekers van het sportpark 
ongetwijfeld zijn opgevallen dat de wedstrijden van onze jongste 
jeugd het vorige seizoen onder leiding hebben gestaan van junioren 
van onze vereniging. Zij hebben zich in het kader van hun maatschap-
pelijke stage aangemeld als scheidrechters voor de wedstrijden van 
de E- en F-pupillen. In een enkel geval geven zij ook leiding aan wed-
strijden van de D-pupillen.

De eerste wedstrijden is het voor 
deze C- en B-junioren even wen-
nen in de rol van scheidsrechter, 
maar na drie wedstrijden staan 
zij al hun mannetje als scheids-
rechter. Een mooie ontwikkeling 
voor vv Kloetinge en voor onze 
B- en C-junioren een mooie 
gelegenheid om in het kader van 
hun maatschappelijke stage te 
werken aan het ontwikkelen van 
competenties.
Zij worden hierbij begeleid door 
Joost Griep en Wim Steenbergen.

Dit seizoen (2014/2015) willen 
wij weer junioren van vv Kloe-
tinge de gelegenheid bieden om 
in het kader van een maatschap-
pelijke stage of anderszins pupil-
lenwedstrijden te fluiten. Als je 
in het kader van je maatschap-

pelijke stage of anderszins als 
scheidsrechter op zaterdagmor-
gen en tijdens het kerstzaalvoet-
baltoernooi leiding wil geven aan 
de wedstrijden van onze jongste 
jeugd kun je dat kenbaar maken 
op: maatschappelijkstage@
vvkloetinge.nl  
 

Eventuele vragen over het boven-
staande kunnen op dit email-
adres worden gesteld.

Joost Griep en Wim Steenbergen

 Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

donderdag

2
december

zaterdag

nov.  201415

Logo’s BCK leden

Bij het vervaardigen van het club-
blad maken we gebruik van een 
copyprinter, een soort veredelde 
stencilmachine. Daarbij hebben 
we te maken met kwaliteitsverlies. 
De advertentiepagina’s worden 
voor een aantal nummers tegelijk 
gedrukt door Drukkerij Zeeland en 
dat verschil is te zien aan de kwa-
liteit. Maar het betekent ook, dat 
niet voor elk nummer wijzigingen 
in advertenties kunnen worden 
aangebracht.
Er is een blad met de bedrijfslo-
go’s van de bedrijven, die lid zijn 
van de BCK. Ook dit blad wordt 
voor een aantal nummers tegelijk 
gedrukt. Als je net lid wordt als 
de nieuwe serie gedrukt is, kan je 
logo niet meer mee.

Dat overkwam Profile Tyrecenter 
Zeeland aan de Verrijn Stuartweg 
14A in Goes. Vandaar dat we hier 
dit bedrijf nog even onder uw 
aandacht brengen.
Inmiddels staat het logo er bij.

Namens de Redactie
Adri de Bruine

Goes-Middelburg-Terneuzen-Hulst-Oostburg
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Namens
     vv Kloetinge
allen van harte gefeliciteerd!

Er was heel wat te vieren deze zomer!

Diamanten paar

Al wat langer getrouwd waren de heer en mevrouw Kraak.
Om precies te zijn op 23 september jl. 60 jaar!!
Het diamanten paar werd tijdens de receptie flink in de 
bloemetjes gezet!

30 jaar bakker

John en Marja van Dommelen van bakkerij De Gouden 
Korenaar hadden begin september ook een feestje te vieren.
30 jaar geleden namen zij de bakkerij in de St. Adriaanstraat 
over.
In die 30 jaar is er heel wat veranderd. Zo verkopen zij nu wel 
zo’n 25 soorten brood; de grootste sortering van de regio.

Bruid en bruidegom

Op vrijdag 5 september jl. trad
Jurgen van Cutsem met zijn Linda in het huwelijk.
Bruid en bruidegom zagen er sprankelend uit!
Volgens Jurgen is het een fantastische dag ge-
weest en hebben ze een heerlijke huwelijksreis 
gehad.
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Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

Oktober
2 Just Meijer
2 Quint Meijer
2 Finn Verhulst
5 Jurre Delacourt
7 Ebe Nicodem
15 Rocco Scholten
15 Thomas Visser
16 Stijn van de Velde
26 Mart Zuidweg

Novembrt
2 Stan Houweling
2 Stan Kamerling

2 Sven Slootmaker
2 Michael Tibbe
2 Guus Visser
5 Tycho Collet
6 Jens Kole
8 Dylan Paardekooper
8 Lars Vermeulen
10 Wesley de Bruine
28 Robin de Leeuw

December
13 Joey Romijn
16 Mario Spelier
26 Floris van Gogh

Klusdurpers

We zaten ergens in de Limburgse heuvels, maar wel aan het par-
koers van de Amstel Gold Race. Het was daar op de Bemelerberg 
duidelijk dat dit stukje Nederland een grote aantrekkingskracht 
heeft op allerlei sportievelingen, die deze uitdaging ook wel eens 
willen aangaan. We waren net (per auto) uit ons ‘buitenhuis’ 
vertrokken, toen er een groep wielrenners met bekende shirtjes 
langs kwam. Het was een groep Klusdurpers! Je komt ze dus overal 
tegen; zelfs in de Limburgse heuvels.

Oeps!
Even Apeldoorn bellen?

Is het nou echt zo gevaarlijk om 
in een auto te rijden met beslagen 
ruiten? Diederik Hiensch en Perry Bek 
ondervonden dat aan den lijve. Tijdens 
het CIOS-kamp stond het busje dat 
Diederik gehuurd had, geparkeerd bij 
het rugbyveld achter het Omnium. De 
weg was slecht te zien, vanwege de 
beslagen ruiten. Toch waagde Diederik 
de gok om de weg op te gaan. *PATS-
BOEMKNAL* Het greppeltje tussen het 
fietspad en de weg had onze hooftrai-
ner ‘even’ over het hoofd gezien. De 
twee probeerden het busje uit de grep-
pel te tillen, maar tevergeefs. Er moest 
een takelwagen aan te pas komen.
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1 Kloetinge 1 opende jaargang 
2014-2015 in de hoofdklasse 
met een uitwedstrijd tegen SHO. 
Weet u waar deze afkorting voor 
staat?

2 Onder de noemer ‘Zeeuwse 
velden’ hier weer de traditionele 
fotovraag. Welke vereniging 
speelt hier zijn thuiswedstrij-
den?

3 Op 22 november a.s. kunnen 
de supporters van Kloetinge mee 
om het 1e elftal te steunen in 
een verre uitwedstrijd naar mis-
schien wel het mooist gelegen 
amateurveld van Nederland.. 
Tegen welke vereniging speelt 
Kloetinge dan?

4 Met ingang van dit seizoen 
heeft Kloetinge 1 een nieuwe 
teammanager/ leider. Weet u 
welke oud 1e elftalspeler deze 
taak op zich heeft genomen?

5 De door de businessclub ge-
organiseerde presentatieavond 
aan het begin van dit seizoen 

RANDJE
 BUITENSPELDeel 7

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

bij de Rabobank Oosterschelde 
kende deze keer een bijzondere 
gastspreker. Weet u over welke 
persoonlijkheid wij het hier heb-
ben?

6 Lars Sonke (op bovenst-
staande foto uiterst rechts in 
zwart pak) is met dit elftal zeer 
succesvol begonnen aan de com-
petitie en bekerwedstrijden. In 
de beker ongeslagen en ook in de 
competitie zonder puntverlies. 
Van welk elftal is hij de leider 
coach?
 

7 Door de promotie van HSV 
Hoek naar de Topklasse moeten 
we het dit seizoen doen zonder 
een echte Zeeuwse derby op het 
hoogste niveau. Voorlopig werd 
op 15 febr. j.l. de laatste Kloe-
tinge – Hoek gespeeld. Weet u de 
uitslag nog?

8 Voetbalvereniging MZC is in 
2011 ontstaan uit 2 toen nog zelf-
standige verenigingen. Kunt u 
beide verenigingen die een fusie 
zijn aangegaan noemen?

9 Welke voetbalvereniging 
speelt zijn thuiswedstrijden op 
sportpark ‘ De Prelaat’?

10 vv Kloetinge heeft een 
zeer rijke jeugdafdeling en soms 
lijkt het wel of alle jeugd in de 
omgeving bij Kloetinge wil voet-
ballen.
De E-pupillen spannen de kroon 
met veel jeugdvoetballertjes. 
Weet u met hoeveel E-teams 
Kloetinge momenteel aan de 
competitie deelneemt?

De juiste antwoorden kunt u 
vinden op pagina 20 van 
deze Korrel.
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Vrijwilliger van de maand
Kort geleden kwam, zoals gebruikelijk, op zaterdagmorgen een C-
juniorenteam aan om het op te nemen tegen onze C1. Wat opviel was 
dat zij allemaal gekleed waren in prachtige trainingspakken. Ook de 
begeleiding was keurig gekleed. Wat een verschil met jaren geleden. 
Toen kwam iedereen in zijn eigen vrije tijdskleding.
Beide teams kwamen later het veld op, eveneens in dezelfde shorts, 
shirts en kousen maar niet met dezelfde kleuren schoenen. De één had 
oranje schoenen aan, de ander blauwe en nog vele andere kleuren. Ik 
dacht, het zou misschien mooi zijn dat elk elftal ook dezelfde kleur 
schoenen had. Je ziet die verscheidenheid zelfs bij de prof-clubs.
Misschien nog iets voor de toekomst.

Compliment voor onze sponsoren
Overigens, heb je het tenue van 
onze 1e selectie al bekeken? Ze 
zien er ook dit jaar weer voor-
treffelijk uit. Een compliment 
voor onze sponsoren. Dat neemt 
niet weg dat eenzelfde compli-
ment ook geldt voor de sponso-
ren van de andere elftallen. En 
nu de prestaties nog! Die uitmon-
stering van nu zag je destijds 
niet. Het was zelfs zo dat in het 
veld de sporttenues van dezelfde 
ploeg verschillend waren. De 
één had bijvoorbeeld een donker 

groen shirt aan, het andere was 
van geheel andere kwaliteit en 
wellicht in de wasmachine veel 
lichter geworden. Broekjes, de 
één wit, de ander zwart of blauw. 
Nu allemaal dezelfde uitrusting 
en dan in dezelfde wasmachine. 
Het is daarom ook fijn dat wij 
iemand hebben, zoals Adri de 
Graaf, die voor een groot aantal 
teams de was verzorgt, een hele 
opgave waardoor mede door de 
kwaliteit de kleuren ook mooi 
blijven. Dat betekent ook dat we 
dan weer iemand nodig hebben 

die de kleding beheert, bestelt 
en van de betreffende elftal-
len het geheel bij elkaar houdt. 
Welke vrijwilliger doet deze 
werkzaamheden en wat behelzen 
zijn werkzaamheden verder.

Wie is hij?
In het begin van 2013 heeft 
Danny Hijdra zich beschikbaar 
gesteld om voor de kleding en 
andere materialen zorg te dra-
gen. De toenmalige beheerder 
had geen ambitie meer om deze 
taak verder op zich te nemen. 

DANNY HIJDRA
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Als we de naam Hijdra in onze 
gedachten nemen dan realise-
ren wij ons dat deze naam niet 
direct tot het Zeeuwse behoort. 
Dat klopt want Danny en zijn 
gezin komen vanuit de Randstad 
waar nu zijn familie nog woont. 
Via een omweg is hij in Zeeland 
terecht gekomen. Natuurlijk wil-
len wij dan ook weten hoe zo’n 
aardig iemand hier dan terecht is 
gekomen en in het Goese Meer in 
één van de mooie huizen woont. 
Oorspronkelijk werkte Danny in 
loondienst als ploegleider in een 
Compactdisc fabriek en woonden 
zij in de Randstad. De leiding 
van het bedrijf besloot om naast 
dit bedrijf ook een vestiging in 
Amerika op te starten. Danny en 
nog een collega werden gevraagd 
om te verhuizen naar Amerika 
om aldaar mede leiding aan het 
nieuwe bedrijf te geven. Nou dat 
was een hele eer en een uitda-
ging. Helaas kon de vestiging in 
Amerika geen voet aan de grond 
krijgen. Wel heeft het gezin daar 
een paar jaar heerlijk gewoond 
en genoten van de omgeving. 
Zij woonden vlak bij de stad 
Philadelphia aan de Westkust, 
zeg maar tussen New York en 
Washington. Een terugkeer naar 
het eigen land was het gevolg. 
Dit bleek echter toch minder 
eenvoudig te zijn dan het lijkt. 

Vele formaliteiten moesten ver-
richt worden te meer omdat in 
Amerika zoon Dylan was gebo-
ren en hij dus automatisch de 
Amerikaanse nationaliteit had 
gekregen. De voorkeur ging er 
naar uit om zich niet opnieuw in 
de drukke Randstad te vestigen 
maar in het rustige Zeeuwse. 
Na omzwervingen in verschil-
lende dorpen, Krabbendijke en 
Hansweert, kwam men terecht  
op het sluisplateau te Wemel-
dinge. Werk werd gevonden bij 
een bedrijf in Kapelle. Op een 
gegeven moment viel het oog op 
een mooie woning in het Goese 
Meer. Er werd wat verbouwd; 
zo moest er een kamer geschikt 
worden gemaakt voor kantoor-
ruimte waar Danny nu vaak te 
vinden is. Hij is nu eigen baas 
en daarom kon ik bij hem op een 
middag terecht. Die dag was het 
stralend weer en we konden sa-
men buiten in de tuin zitten die 
grenst aan het Goese Meer. Het 
werd zodoende een prettig en 
ontspannend gesprek onder het 
genot van een paar kopjes koffie 
en een afzakkertje op het eind 
van uitgewisselde gegevens; we 
kenden elkaar aanvankelijk niet.

Nog enkele gegevens over het 
gezin van Danny
Hij is getrouwd met Marjon en 

heeft 3 kinderen. De oudste 
Sharon, is 16 jaar, en volgt de 
Havo-opleiding en zit thans in 
het laatste jaar. Dylan is 14 jaar 
en zit in 3 Havo te Kapelle op de 
Isaac Beeckman Academie en 
speelt in C3 bij vv Kloetinge. De 
jongste is Megan, 11 jaar en zit 
dus voor het laatste jaar op de 
basisschool. Zijn vrouw Marjon 
doet vrijwilligerswerk bij de 
zorgboerderij De Akkerwinde te 
Nisse waar zij begeleiding geeft 
aan jong volwassenen die autis-
tisch zijn. Vroeger werkte zij in 
de administratieve sector o.a. op 
het kantoor van de fabriek waar 
Danny werkte.

Het laat zich raden hoe Danny bij 
vv Kloetinge terecht kwam
Als je een beetje gevoel hebt om 
als ouder iets voor je kinderen 
te betekenen dan wordt al gauw 
besloten om iets voor een sport-
club te doen waar je kind lid van 
is. Zeker omdat bij een grote 
voetbalvereniging veel vraag is 
naar vrijwilligers. Dylan voetbalt 
al een paar jaar bij VVK, vorig 
seizoen in C4 en nu dus in C3. 
Helaas moet wel vermeld wor-
den dat niet veel ouders bereid 
en in staat zijn hun kinderen bij 
de sport te begeleiden, maar 
gelukkig is dat dit jaar bij C3 
wel het geval. Danny heeft zich 
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destijds beschikbaar gesteld 
als begeleider en trainer van 
het team waarin Dylan speelde. 
Thans heeft hij de taak op zich 
genomen om voor de kleding en 
materialen zorg te dragen.

Kleding inkopen, verkopen, ver-
zorgen en ook voor andere mate-
rialen zorgen zonder dat hieraan 
contant geld te pas komt.
Zoals wij inmiddels wel weten, 
betrekken wij de kleding van het 
merk Hummel van onze sponsor 
Intersport Erik te Middelburg. 
Sommige leden en sponsoren 
denken wel eens dat elders de 
kleding goedkoper aangeschaft 
kan worden. Best mogelijk, maar 
daarmee steun je natuurlijk 
niet je vereniging. Je brengt de 
vereniging daarmee zelfs in de 
problemen omdat we een con-
tract hebben met Hummel en 
Intersport Erik. Gelukkig zijn er 
veel sponsoren die de vereni-
ging een warm hart toedragen. 
Danny verzorgt en bestelt niet 
alleen een uitgebreid pakket aan 
kleding, maar ook ballen, vlag-
getjes, bidons, waterzakken en 
noem verder maar op. Zo’n 1 ½ 
jaar geleden is een actie gestart 
met sponsoring van 200 ballen, 

speciaal voor de VVK. Over de 
kwaliteit is men tevreden zodat 
de actie wordt voortgezet. De 
ballen gaan immers maar enkele 
seizoenen mee. Hoewel niet alle 
spelers graag op een kunstgras-
veld trainen of spelen geldt ook 
dat de slijtage van de ballen op 
dit gras een grote rol speelt. 
Immers kunstgras is stroever 
dan gewoon gras. Wanneer 
je alles bij elkaar neemt mag 
gezegd worden dat het beheer 
van kleding en materialen een 
belangrijke en omvangrijke taak 
is. Met contant geld wil Danny 
zich dan ook niet bemoeien. Er is 
daarom een betalingsmogelijk-
heid via een website die hiervoor 
speciaal is 
geopend. Elke 
maand moet 
alles zonder 
contant geld 
geregeld zijn.

Nog een inte-
ressant detail
Vorig jaar was Danny nog leider 
van C4. Bij de aanvang van het 
seizoen 2013-2014 wilde het met 
de start van het team niet zo best 
lukken. “Er zat gewoon weinig 
wil in waarvoor niet direct een 

verklaring gegeven kon worden.
Hoe lossen we dit op” Danny 
dacht: “we gaan proberen daar 
iets aan te doen!” Hij nodigde 
het team in zijn geheel uit bij 
hem thuis voor een gezellige 
avond. “Jongens we gaan een 
avondje bij mij een barbecue 
houden.” Nou dat idee viel best 
in de smaak. Bovendien was het 
die avond gelukkig droog en 
goed weer maar toch werd het 
nat. Het feestje werd in de tuin 
georganiseerd, grenzend aan 
het Goese Meer. Op een gegeven 
moment werd ook lekker in het 
water geploeterd en als je daar 
uit komt ben je vanzelfsprekend 
nat. Na afloop had de tuin een 

kleine ge-
daanteverwis-
seling onder-
gaan. Al met 
al was het een 
fantastische 
avond en die 
had ook zijn 
uitwerking. 

De jongens waren enthousiast 
en ook de ouders van waren vol 
lof. Wil je ouders bereiken om 
medewerking te verlenen dan 
moet je soms wel eens een stunt 
uithalen. Bij de start van het 

Nieuwe ballen

Er zijn weer enkele nieuwe sponsoren 
voor ballen gevonden.
De ballen van Nilsson Communicatie 
Kunstenaars en Baker Tilly Berk vlie-
gen je nu om de oren!

Heeft u ook interesse om uw naam op 
een bal te zien prijken?
Neem dan contact op met de penning-
meester!

Wil je ouders bereiken 
om medewerking te 

verlenen dan moet je 
soms wel eens een stunt 

uithalen.
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huidige seizoen wilde men best 
een herhaling van een dergelijke 
avond. Danny is druk bezig met 
het beheer van de materialen 
en het was fijn dat er voldoende 
andere ouders waren die C3 wil-
den begeleiden. Vandaar dat er 
geen herhaling plaatsvond. Hij is 
natuurlijk nog wel wat betrokken 
bij C3, omdat zoon Dylan daarin 
speelt.

Ontspanning
Hebben jullie in het gezin nog 
bepaalde hobby’s? “Niet direct in 
de sport”, zegt Danny, “maar we 
zijn ontzettende liefhebbers van 
wandelen langs het strand met 
de hond op Walcheren.” Overi-
gens een lieve hond die mij bij 
aankomst vriendelijk begroette. 
“De Walcherse duinen en het 
water zijn steeds prachtig en 
toch telkens anders en dat biedt 
ontspanning. Ook de bergen zijn 
een trekpleister voor ons en dat 
betekent dat we in het voor-en 
najaar naar Oostenrijk gaan voor 
bergwandelingen. Vorig jaar”, 
zegt Danny “ben ik ook mee 
naar het buitenland geweest als 
begeleider van een klas van de 

Internationaal

Dat veel van de sponsoren van 
Kloetinge niet alleen plaatse-
lijk of zelfs landelijk werken, 
wisten we al. Maar je kijkt 
toch even vreemd als je bij het 
zwembad van je hotel in Side 
in Turkije reclame ziet van één 
van die bedrijven: Dekker BV.
We zagen het op een witte 
sportbroek. Het bleek dat die 
werd gedragen door een speler 
van Hoek, die in het verle-
den ook voor Kloetinge heeft 
gespeeld.

Volgens ons zijn er drie moge-
lijkheden:
- De kleding hoefde aan het 

eind van het seizoen niet te 
worden ingeleverd.

- De speler heeft ‘vergeten’ de 
sportbroek in te leveren.

- De speler heeft een persoon-
lijk contract met Dekker BV 
om niet alleen aan de ‘over-
kant’ maar ook internationaal 
reclame te maken voor het 
bedrijf.

Laten we ‘t maar op het laatste 
houden!

Isaac Beeckman Academie. Het 
was wel inspannend maar aan 
de andere kant ontspannend en 
leuk.”
Ben je tevreden over deze 
school? “Ja, aan de ene kant wel 
maar aan de andere kant zijn het 
wel wekelijks 4 lange dagen en 
ze zitten soms hele dagen achter 
een computerscherm. Dat is voor 
jongeren toch wel lastig.”

Tenslotte
Ik heb genoten van het prettige 
gesprek dat in dit geval langer 
duurde dan gewoonlijk. Ja, en 
dan dat afzakkertje. Als ik mag 
kiezen is dat, zoals bij velen be-
kend, meestal één glaasje port. 
Het werd dit keer een heerlijk 
glas zachte wijn. Ja en toen kreeg 
ik een fles Port van de beste 
kwaliteit (1982) mee naar huis. 
Was dat even boffen!

Leen Kraak

Antwoorden
Randje Buitenspel
Deel 7

  1. Steeds Hooger Oud Beijerland.
  2. S.K.N.W.K. (Nieuwerkerk).
  3. Quick Boys.
  4. Jeffrey van de Velde.
  5. John van Zweden van Swansea City.
  6. Kloetinge 6
  7. 2-2
  8. De voetbalverenigingen Mevo en Zierikzee.
  9. vv Noormannen
10. 9
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Man of the Match
Even voor het eind van elke thuiswed-
strijd wordt de naam van de ‘Roompot 
Man of the Match’ bekend gemaakt. Een 
aantal ‘deskundigen’, een Kloetinge-sup-
porter, een Kloetinge-sponsor en een lid 
van de technische staf beoordelen welke 
speler hiervoor in aanmerking komt. 
Aan het einde van het seizoen wordt de 
speler met de meeste punten uitgeroe-
pen tot ‘Roompot man of the match‘. De 
overall winnaar krijgt naast de trofee ook 
een arrangement van Roompot Vakanties 
aangeboden.

vo
etb
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Zonder respect geen voetbal
Om het item warm te houden, probeer ik steeds een 
stukje over dit onderwerp te 
schrijven. Soms vind je bijzondere 
zaken. Omdat ik niet wist waarom 
Kloetinge A 1 - Alliance A 1 uit-
gesteld was, bezocht ik ook de 
website van Alliance.
Met verbazing las ik daar een 
bericht met als onderwerp: “9-0 winst tegen kreupele 
Zeeuwen”!! Het bleek om een overwinning van 9-0 te 
gaan tegen OFB uit Ooltgensplaat op Goeree Overflak-
kee (Zuid-Holland). Het getuigt van weinig respect voor 
je tegenstander. Toch zeker als je op taal- en geografisch 
gebied nog wel wat kan leren. Een cursus ‘respect tonen’ 
zou van opvoedkundige waarde kunnen zijn. Jammer dat 
zo iets op een website verschijnt.

Overigens treedt de KNVB hard op. Na een vechtpar-
tij na de wedstrijd tussen Huizen en Bennekom in de 

hoofdklasse zijn de 
deelnemers aan het 
gevecht (minimaal 
6 spelers) voor 18 
maanden geschorst. 
Beide verenigingen 
kregen een voorwaar-
delijke straf.

JvdW

Tijdens 
voetbal-
wedstrij-
den vinden 
er zo nu en 
dan onge-

lukjes/ongelukken plaats waar-
bij de ambulance moet worden 
opgeroepen voor het vervoer 
naar het ziekenhuis. De kosten 
van dit vervoer (en ook van de 
verpleging) komen voor rekening 
van de betreffende persoon die 
de kosten moet claimen bij zijn 

ziektekostenverzekering.
Het is ons bekend dat in be-
paalde gevallen de ziektekosten-
verzekeringsmaatschappij ook 
een bedrag in rekening brengt bij 
de betreffende persoon. Veelal is 
dit het geval als de verzekering 
met een (verhoogd) eigen risico/
bijdrage is afgesloten.
Nu zijn leden van de KNVB verze-
kerd via een collectieve ongeval-
lenverzekering. Deze verzekering 
vermeldt echter ten aanzien 
van geneeskundige kosten (het 

maximaal verzekerd bedrag is € 
500.-) dat deze eerst geclaimd 
moeten worden bij de eigen ver-
zekering en dat het eigen risico 
van de particulier verzekerde niet 
gedekt is.
Dat betekent dus dat niet in alle 
gevallen uw ziektekostenverzeke-
ringsmaatschappij en/of de KNVB 
alle kosten betaalt.
U dient dus rekening te houden 
met het bovenstaande.

Bestuur vv Kloetinge

Ziektekostenverzekering
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Ode aan de vrijwilliger 
In de eerste editie van de Korrel van het seizoen 14/15 heb ik de eer 
mijn debuut te maken als columnist voor dit prachtige clubblad. Mijn 
naam is Lennart Zweemer, PR-manager en speler van gezelligheids-
team Kloetinge 7. De reden dat ik deze rol bij De Korrel heb aangeno-
men is de vereniging op een ludieke manier te boeien en te vermaken 
maar niet te inspireren. Geïnspireerd word ik door de mensen die zijn 
of haar egoïsme opzij kunnen zetten en zich vrijwillig willen inzetten 
voor een vereniging. Niet geheel verassend wil ik, met mijn debuut in 
dit blad, een ode uitbrengen aan de vrijwilliger.

Een vrijwilliger wordt omschre-
ven als iemand die iets uit vrije 
wil doet zonder dat hier een 
vergoeding tegenover staat. Een 
vrijwilliger is hierdoor een apart 
soort mens, hij/zij kenmerkt zich 
door niet aan zichzelf te denken 
maar juist aan de vereniging. Een 
mens kenmerkt zich regelmatig 
door egoïsme en een haantje-de-
voorste insteek. Voor dit soort 
mens gaat deze gedachte niet op, 
in de spotlight staan hoeft liever 
niet.
Het is niet de speler van het 
eerste, die in de laatste minuut 
zorgt dat de hoofdmacht in de 
hoofdklasse blijft, die het ver-
schil maakt. Het zijn de vrijwil-
ligers van de vereniging die zor-
gen dat dit verschil al gemaakt is 
voordat de wedstrijd überhaupt 
begonnen is.

vv Kloetinge is niks zonder 
vrijwilligers, maar de vrijwil-
ligers zijn misschien ook niet 
geheel zichzelf zonder Kloetinge. 
De passie en de liefde voor de 
groenwitte club gaat zo diep dat 
week in week uit iedere vrijwil-
liger een stuk van zijn of haar 
vrije tijd wil en zal opofferen om 
deze prachtige club draaiende 
te houden. Op zaterdagochtend 
vroeg de kantine van de gezellig-
ste club van Zeeland openen om 
vervolgens diep in de nacht de 
laatste speler van zijn afzakker-
tje te voorzien is geen ongewoon 
weekend voor de vrijwilliger. 

Deze ode gaat uit naar iedereen 
die betrokken is bij de club, 
van de materiaalmannen tot 
de kantine, de arbitrage tot de 
trainers, van het washok tot de 
bestuurskamer. Iedereen heeft 
iets gemeenschappelijks met 
elkaar en dat is de liefde voor 
Kloetinge. Zonder jullie zou het 
gras bij de buren er misschien 
wel groener uitzien.

Volgens professor Maslow is 
erkenning iets waar een mens 
behoefte aan heeft, het is een 
waardering van puik werk en iets 
wat de mens van binnen streelt. 
Wat ik eigenlijk wil zeggen is:
Erken de vrijwilligers om je 
heen. Bedank de scheidsrech-
ters, ondanks dat je 3-1 op je 
donder heb gekregen door 2 
discutabele penalty’s. Bedank je 
trainer ervoor dat hij dag in dag 
uit voor je klaar staat. Bedank de 
mensen in de kantine niet alleen 
voor het biertje dat je hebt afge-
rekend maar ook voor het feit dat 
hij of zij er wederom staat. Kijk 
om je heen en bedenk goed, hij 
of zij stelt Kloetinge in staat om 
op deze voortreffelijke manier te 
blijven stralen.
Een loftrompet voor alle vrijwil-
ligers van vv Kloetinge!

Lennart Zweemer

Waar is de mol?
Nou, dat lijkt niet zo moeilijk te 
zijn; je ziet zijn sporen, de mols-
hopen. Maar dan heb je hem nog 
niet gevonden. Het is een schuw 
diertje, dat volgens de uitdruk-
king ‘zo blind als een mol’ niet 
al te veel ziet. Begrijpelijk, want 
onder de grond is niet zo veel te 
zien. Hij eet naast wormen ook 
larven van schadelijke insec-
ten. Het is dus best een nuttig 
beestje, maar toch wil niemand 
hem in zijn tuin en vooral niet in 
zijn gazon hebben. En dat geldt 
zeker ook voor sportvelden. Een 
mol onder een voetbalveld richt 
daar veel schade aan door de 
gangen die hij graaft en door de 
molshopen.

Enkele mollen kunnen een veld 
onbespeelbaar maken. 
Vandaar dat de mensen, die de 
velden onderhouden proberen 
de mollen te vangen. Maar dan 
zijn er kinderen en misschien 
ook wel volwassenen, die de 
mollenklemmen weghalen en 
zelfs weggooien. Om te begin-
nen zetten de mensen van de 
gemeente de klemmen niet 
voor niets en de klemmen zijn 
ook nog eens eigendom van de 
gemeente.
Laat die klemmen dus staan: we 
willen toch graag voetballen op 
de velden?

vo
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met de voetbal

naar het omnium zwembad!

Zaterdagavond 22 n
ovember 2014

Een vv Kloetinge zwemavond m.m.v. DJ Jordi.

Alle voetballers D, E, F en mini‛s zijn welkom met hun 

papa/mama, broertje(s) en zusje(s).

Vriendjes of vriendinnetjes kunnen helaas niet mee!

Per team is een aantal begeleiders verplicht (deze heb-

ben gratis toegang). 

Kinderen zonder zwemdiploma zijn alleen welkom onder 

begeleiding van de ouder(s).

De Sinterklaasmiddag op 29 november gaat om verschil-

lende redenen niet door. 
Wij denken dat dit een geweldig alterna-

tief is !!!

Wij hopen jullie allemaal te zien op 22 

november bij het zwembad.

Met vriendelijke groet, 

Jeugd activiteitencommissie

vv Kloetinge
Judith Goetheer, Ester Heemskerk,

Renate Schipper en Tanja Smit.

Het zwembad is van 18.00 tot 22.00 uur speciaal 

open voor onze eigen jeugd en DJ Jordi maakt er 

weer een feestje van. Toegang is € 2,- p.p.

Via de trainers krijgt u nog de verdere informatie. 
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kleurplaat
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 EERSTE SELECTIE
Trainer
Diederik Hiensch 06 10 49 93 90
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 06 53 14 21 86
Keeperstraining 
Jaap Pijnenburg 23 22 24
Teammanager
Jeffrey van de Velde 22 99 99
Fysiotherapeut
De Clavers
Cees van Iwaarden 21 58 02
Verzorgers
Jan Kloet 06 24 36 99 99
Youk van Bezooijen 06 57 31 69 09
Materiaalverzorging
Dies de Jonge 06 25 04 51 58
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 23 05 37

SENIOREN
2e  T Joffrey Geldof 06 30 02 80 83 
 L Peter Blomaard 06 28 06 06 67
 M Richard de Jonge 06 52 07 53 98
 G Frank Saunier 06 37 34 22 09
3e T Hans de Bruine 21 39 33
  Huib Quinten 06 50 64 75 66
4e T Hans de Bruine 21 39 33
 L  Dimitri Delacourt 06 10 06 27 05
  Jurgen van Cutsem 06  51 57 59 23
5e  L Lauran de Hond 06 44 80 45 77
  Laurens Oele 06 51 07 27 77
  Yoni Lammens 06 52 64 51 00
6e L Lars Sonke 06 48 20 64 96
  Mark Lubbers 06 30 40 76 42
7e T Ramon Krijger 06 10 64 20 84
  Yannick Sohilait 06 15 89 17 51
 PR Lennart Zweemer 06 46 01 35 84

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 06 14 28 48 56

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 21 19 99
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 25 20 74
E-pupillen Wim Folmer 23 24 08 
F-pup. en Mini’s Guido v.d. Velde 06-28264301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 06 46 15 84 91  
 L Ad Joosse 06 52 54 24 29
A2 T Erik Willemse 06 12 89 25 45
 T Mark van Leijden 37 27 88
B1 T Jordi Heikens 06 29 20 05 85  
 T Wilmar Pathuis 06 13 62 53 47
L Arjan van Schaik  25 00 57
 L Berty Knijnenburg
B2  T Serge Ouinten 06 25 02 05 21
 T Loek Schipper 06 28 90 42 52
 L Rinie Versluijs 06 40 28 26 73
B3 T Ivo van Loo 06 52 31 78 18
 T John Koster 25 29 88
 T Edwin Ganzeman 61 38 48
B4 T Bob Schouten 31 26 46
 T Pieter Lindenbergh 22 71 05
 C Willemien Gorsse 25 16 68
B5 T Pieter Bruins 06 27 53 24 76
 T Niels Bakker 06 27 14 88 78
 L Wim Folmer 23 24 08
C1 T Jimmy Verlinde 06 33 94 45 36
 L John Mol 06 53 73 06 58
 L Henk Steenbakker 06 51 57 76 80
C2 T Reinier Scholten 22 80 29
 T Marijn Corstanje 56 71 70
 L Francois Verrijzer

C3 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
 T Jan Kole 06 43 94 93 43
 T Jan Bouman 06 13 17 40 35
C4 T Ronald Smits 21 65 06
 T André Smit 25 06 93
 T Peter Vogel 21 14 01
C5 T Gerhard Lowiesse 25 17 71
 T Dirk Bakx 06 21 28 31 49
 T Gerben Pronk 06 24 91 18 79
C6 T Remco Mulder 23 29 47
 T Wietze van Ruiten
 C Marco Wagenaar 06 54 63 84 26
C7 T Femke de Keijzer 06 17 84 57 84
 T Nathan Kempees 06 47 16 36 52
 L Berty van der Heijde 38 11 40
 L Rolf Bosboom 27 15 70
 C Monique Hakkert
MC1 T André Bustraan 06 51 54 45 51
 T Adri Vermue 06 53 66 44 67
 T Renzo Vermue
MC2 T Martin van Dijk 06 50 50 20 99
 T Maurice van Dijk 06 55 97 13 29

PUPILLEN
D1 T Jason Tjien-Fooh 06 30 61 38 40
 T Martijn Fonteine 06 46 04 20 23
 T Robin Jilleba 06 24 39 40 71
D2 T Hans de Bruine 21 39 33
 T Abdel Azzagari 23 29 22
 T Philip van Gurp 06 11 23 83 59
D3 T Marco van de Linde 27 10 20
 T Martin Huysse 06 28 90 42 18 
D4 T Mischa Flore 22 22 71
 T Robert Veldhuizen 23 23 38 
D5 T Patrick Bunt 22 22 72
 T Antwan de Punder 06 28 12 96 85
 T Erik van Eijkeren 06 51 72 85 85
D6 T Barry Sonke 06 20 41 70 48 
 T Arjan Sandee 06 50 50 54 61
D7 T Ricardo de Marco 06 20 88 73 25
 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 C Anouk Meijer 21 72 35
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
E2 T Max Joosse 06 36 17 21 76
 T Timo Jansen 06 22 40 22 84
E3 T Richard van Diest 06 10 92 22 25
 T Arjo Schroevers 06 13 01 08 81
 T Marco van Dijk 06 11 53 13 95
E4 T Adin Djcasic 06 19 73 07 01
 L Hans Pekaar 22 83 53
 L Antoine Hoogerheide 06 15 08 47 01
E5 T Johnny de Rijke  
 T Ramon Uitterhoeve 06 34 40 88 48
 T Harold van Dam 06 51 18 68 73
 L Erik Stevense 06 50 50 70 03
 C Monica Cornelisse 23 21 21
E6 T Carolien Slootmaker 06 36 56 31 90
 T Jans Onderdijk  
 L Niels Paardekooper 06 10 39 82 60
E7 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Berry Simonse 06 48 66 48 32
E8 T Sander van Rooijen 06 53 78 49 97
 T Dirk Rooze 06 23 07 41 20
 T Albert Joosse 06 46 75 35 92
E9 T Vincent Peemen 06 46 15 51 25
 T Jeroen Gerritse
 T Sem Arturo
 T Els Verboom 06 51 02 89 61
F1 T Marcel Kole 06 51 14 39 66  
 T Camil Bosman 06 57 80 80 84
F2 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
 T  Gerard Tibbe 06 51 33 21 22
F3 T Kornelis Kamerling 06 23 31 54 03
 T Wim van de Leur 06 54 96 52 43

F4 T Collet 06 20 88 08 54
 T Martijn Roelands 06 54 74 37 37
 T Rob Koole 06 52 79 50 37 
F5 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Nitin Weezepoel 06 16 60 21 85
 T Mark Evertse 06 12 83 00 00
F6 T Richard Pijpelink 06 14 36 34 76
 T Robin Scholten 06 14 54 86 98
F7 T Johan van der Ploeg 06 20 01 59 97 
 T Joris Meijaard 06 14 77 87 01
 T Ricardo de Marco 06 20 88 73 25

MINISTARS
M1 T Emiel Jansen 06 25 49 71 89
 T Sylvester Koenen 06 11 34 13 55
 T Piet de Haze 06 52 35 09 37
M2 T Rudi Lems 06 20 81 33 60

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, Antoine van Goethem,
Sylvester Koene, Martin Robesin, Miranda Schog
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
vacant

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

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




