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Organisatie
Bestuur    (0113)
Voorzitter Rinus Dieleman Gravenhof 9 4461 TX Goes 214 777 
Vice voorzitter Jos Verpaalen Statenhof 20 4463 TV Goes 232 869
Secretaris Jan Weeda Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 330 474
 secretariaat@vvkloetinge.nl
Penningmeester Cees de Vrieze Manneeweg 1 4481 NB Kloetinge 603 867
 penningmeester@vvkloetinge.nl
Technische zaken Dirk Veldhof Langeweide 26 4481 CP Kloetinge 216 658
Wedstrijdzaken Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
Commerciële zaken Laurens Oele Valckeslotlaan 45 4461 RZ Goes 0651 072 777
 commerciëlezaken@vvkloetinge.nl
Algemene zaken Connie Karelse Lindenstraat 17 4462 BC Goes 233 489
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 270 361
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter Sam de Vlieger Prinsenhof 8 4461 TV Goes 270 361
 jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
Alg.zaken & Financiën  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932
 adjoosse@vvkloetinge.nl
Wedstrijdsecretaris Antoine v. Goethem Graaf Adolfstraat 63 4461 TD Goes 
 wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl

Technische Commissie Jeugd
Voorzitter  Ad Joosse Bachlaan 84 4462 JL Goes 214 932

 adjoosse@vvkloetinge.nl
Coördinatoren:
A, B en C junioren Jan Zandee A.M.G. Schmidtlaan 8 4481 DS  Kloetinge 211 999
 janzandee@zeelandnet.nl
D-pupillen Jean Pierre de Keijzer John Lennonlaan 64 4462 LD Goes 252 074
 jpdekeijzer@vvkloetinge.nl
E-pupillen Jans Onderdijk Bachlaan 31 4462 JM Goes 0640 269 855
 jans_onderdijk@hotmail.com
F-pupillen en ministars Guido van de Velde Kennedylaan 49 4463 GV Goes 0628 264 301
 guidovandevelde73@gmail.com
Hoofd Jeugdopleiding John Ebert Fluitekruidstraat 87 4461 MG Goes 0614 284 856
 johnebert@zeelandnet.nl

Commissie Toernooien, Evenementen & Ondersteuning
Activiteiten Tanja Smit John Lennonlaan 18 4462 LC Goes 573 741
 jdsmit@zeelandnet.nl
Toernooien Peter van Sorgen Etty v. Hillesumlaan 30 4481 DE Kloetinge 250 240
 pvsorgen@planet.nl
Aanmeldingen en Wim Hazelaar Leliestraat 111 4461 PE Goes 0652 351 052
wachtlijst wimhazelaar@vvkloetinge.nl 
Kleding en materiaal Danny Hijdra Nieuwe Diep 24 4465 AB Goes 0641 872 873
 kleding@vvkloetinge.nl
Administrateur Ben Bouwmeister Statenhof 15 4463 TV Goes 214 311

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 officiële clubblad van
Voetbalvereniging Kloetinge
Seizoen 2015-2016
Oplage 900

Redactie
Adri de Bruine
Leen Kraak
Len Wolters
Lennart Zweemer
Ronald Krijger
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Henk Steenbakker 
Jan Weeda
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om ingezonden artikelen in te korten 
of te weigeren. Plaatsing van inge-
zonden 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.
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Want na winst op koploper SHO 
wonnen we de week daarop ook 
nog eens van de kersverse lijst-
aanvoerder Nieuw Lekkerland. Nu 
we inmiddels ook nog drie punten 
meenamen uit Dinteloord kunnen 
we weer meedoen voor de bo-
venste plaatsen, dus wie weet...!
Ook de kantine doet zodoende 
goede zaken, want het was na de 
wedstrijd tegen Nieuw Lekkerland 
weer een gezellige drukte.

Toen ik van de zomer langs het 
voetbalveld liep vroeg ik me af, 
wat ze nu toch gingen doen. Het 
Trefpunt was gesloopt en er stond 
een bouwvallige caravan voor in 

de plaats. Een onderkomen voor 
vluchtelingen of een woonwagen-
kamp heeft nog een betere uit-
straling. Ik vond het een afgang 
voor ons prachtige sportpark. 
Maar nog voor het voetbalseizoen 
begon was ik er al erg blij mee.
Joep en alle andere timmerlieden 
en knutselaars, bedankt!
We hebben er weer een PRACH-
TIGE accommodatie bij!

KLOETINGE FANATICS:
veel plezier in jullie nieuwe honk.

Henk Steenbakker 

Het onderkomen van de Kloetionge Fanatics FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Voor het nieuwe seizoen is dit alweer het tweede nummer van ‘Op de 
korrel’. Het is vandaag een schitterende ochtend en ik had vannacht 
een mooie droom, die misschien in de toekomst ook nog eens uit-
komt.
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I N H O U D

Van de redactie

Kloetinge
draag je
in je hart!
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Voorwoord bij een afscheid

Na twee bestuurstermijnen waarvan vijfeneenhalf jaar vice-voorzitter 
en een klein half jaar interim-voorzitter zal ik, en dat is inmiddels 
publiek geheim, tijdens de ALV van 2 november mijn bestuurstaken 
neerleggen. Niet onverwachts, want al bij mijn aantreden gaf ik aan 
maximaal twee termijnen een bestuursfunctie te zullen vervullen. 

Mijn gedachten dwalen terug: 
toenmalig voorzitter Jan van der 
Weele bood me een bestuurs-
functie aan. Op mijn vraag: 
‘Hoeveel tijd kost dat?’ antwoord-
de Jan: ‘Een avondje bestuursver-
gadering per maand, regelmatig 
op zaterdag met het 1e mee en af 
en toe tussendoor een ‘dingetje’. 
Ik kan iedereen verzekeren dat er 
veel ‘dingetjes’ zijn geweest en 
zijn. In dit bestek zijn er te veel 
dingetjes geweest om die hier 
in hun volledigheid te kunnen 
opsommen. Ik wil er een paar 
noemen:

- Het ontwikkelen van vrijwil-
ligersbeleid: een belangrijk item. 
Met een commissie vrijwilligers-
beleid zijn er een beleidsnotitie 

(‘Aandacht voor vrijwilligers’, 
2013) en een vrijwilligersboekje 
(‘Heb jij ook een groen wit hart’) 
geschreven. Er is bij verenigingen 
met een vrijwilligerscoördinator 
geïnformeerd (Wat doet ie? Hoe 
doen ze dat?), omdat de inzet van 
zo’n functie onmisbaar lijkt. Qua 
werving van vrijwilligers: er zijn 
oproepen gedaan tijdens de kick 

off, in ‘de Korrel’ en op de web-
site. Er zijn twee vrijwilligersoch-
tenden georganiseerd (waarvoor 
de belangstelling buitengewoon 
laag was), er is een prachtige flyer 
om vrijwilligers te werven samen-
gesteld en verspreid en bovenal 
werden en worden mensen per-
soonlijk aangesproken (Is dit iets 
voor jou?). De resultaten van al 
deze, jarenlange, acties zijn helaas 
bedroevend. Vanaf deze plaats wil 
ik alle personen die actief hebben 
meegedacht van harte bedanken!
Ik wil met name, zonder anderen 
te kort te willen doen, Gerben 
Polderdijk in dezen danken. Om-
dat we samen vereniging zijn, ligt 
het voor de hand dat er verplich-
tingen, in welke vorm dan ook, 
zullen komen: lid zijn van een 

JOS VERPAALEN
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vereniging betekent dat iedereen 
zijn steentje zal moeten bijdragen;

- Het schrijven van een beleids-
plan: in 2011 is het Beleidsplan 
2011-2015 geschreven en tijdens 
de ALV van 6 juni 2011 gepre-
senteerd. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de vv Kloetinge 
een heus beleidsplan. Een beleids-
plan met serieuze beleidsvoorne-
mens die zeker niet allemaal zijn 
gerealiseerd. Toch komt er zeker 
een vervolg op dit beleidsplan. 
Een vereniging op niveau kan 
eenvoudigweg niet zonder een 
ambitieus beleidsplan. Het aantal 
mensen met een uitgesproken 
mening over het Beleidsplan was 
aanvankelijk niet groot. Diegenen 
die (opbouwende) kritiek hebben 
geleverd wil ik daarvoor danken. 

Daardoor is het beleidsplan lang-
zaam gaan leven. Liever (op-
bouwende) kritiek dan helemaal 
geen reacties! Overigens heb ik 
gemerkt dat het beleidsplan de 
afgelopen jaren meer en meer een 
leidraad is geworden voor beslis-
singen binnen en richtingen van 
de vereniging. Dat belooft veel 
goeds voor het nieuwe beleids-
plan, in welke vorm dan ook;

- Communicatie: communicatie 
is in elke organisatie een heikel 
punt. Ook bij onze vereniging 
dus. Ik merkte vijf jaar geleden 
veel bewegingen, maar vooral op 
eilandjes: er gebeurden dingen 
niet, dingen gebeurden dubbel 

etc. Het invoeren van commissies 
en overleg tussen die commissies 
(actie uit het beleidsplan) heeft de 
communicatie binnen de vereni-
ging, naar mijn mening, op een 
hoger niveau gebracht. Maar we 
zijn er natuurlijk nog lang niet!;

- Het dramatisch incident op 1 
december 2012: grensrechter 
Richard Nieuwenhuizen wordt in 
Almere tegen de grond gewerkt, 
krijgt klappen en trappen en over-
lijdt. Een week later vindt in onze 
kantine een bijeenkomst plaats 
n.a.v. deze tragische gebeurtenis. 
Het complete veld is vertegen-
woordigd: spelers, ouders, trai-
ners, leiders, de KNVB, de media, 
scheidrechters en de politiek. Ik 
had de eer die zeer druk bezochte 
bijeenkomst te mogen leiden. 
Aanbevelingen van die middag 
zijn meegenomen in de inmiddels 
opgerichte commissie ‘normen en 
waarden’. Deze commissie gaat 
voortvarend aan de slag, orga-
niseert een bijeenkomst en komt 
met vijf gedeelde normen en 
waarden. Bij binnenkomst van het 
Wesselopark kan een ieder zien 
welke die vijf gedeelde waarden 
zijn. Jaap Esser, Peter Korstanje en 
Harry van Waveren wil ik in dit 
verband in het bijzonder bedan-
ken;

- De plannen om een Kloetinge 
museum te stichten: medio 2012 
ontstonden plannen om het 
verleden (en ook een beetje he-
den) van de vereniging onder de 
aandacht te brengen. De collectie 
foto’s, tenue’s, bekers en medail-
les van de te jong en tragisch 
overleden hoffotograaf van de 
vereniging Arjan Bot zou het uit-
gangspunt hiervan zijn. Er werden 
ambitieuze plannen gemaakt 
om een echt museum (aanbouw 
kantine) te realiseren. Zover is het 
helaas (nog?) niet gekomen. Het 
achterste deel van de kantine is 
echter met name door de inspan-
ningen van clubarchivaris Joop 
Quinten omgetoverd tot een 
waar Kloetinge museum;

geleverd wil ik daarvoor danken. 

Daardoor is het beleidsplan lang-

geleverd wil ik daarvoor danken. geleverd wil ik daarvoor danken. 

2000

Kloetinge 1 met trainer Willem Rejack

Eerste elftal 20x30.indd   5 16-06-11   15:50
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Blijf
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SAMEN VOOR

SPORTIVITEIT
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&

Zonder respect
geen voetbal

Het eerste elftal uit eind jaren zestig met trainer Willem Rejack

UIT DE OUDE DOOS
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- De ontwikkeling van medisch 
beleid: AED? BHV? Jan Doelman 
heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het verder professi-
onaliseren van het medisch beleid 
binnen de vereniging. Waarvoor 
dank!

Andere ‘dingetjes’? Bijdragen 
aan de presentatiegids, me-
deorganisatie van de spelrege-
lavonden, participatie in de kick 
off, de benoemingen van de 
scheidsrechterscoördinator en de 

vertrouwenspersoon, de door-
ontwikkeling van de website, 
het stimuleren ven een gezonde 
kantine etc. etc.

Bovenal staat natuurlijk het ‘ding’ 
Bestuursvergadering. De afgelo-
pen jaren zijn er bestuursleden 
vertrokken en bijgekomen. In z’n 
algemeenheid durf ik te stellen 
dat de vereniging een Bestuur 
had en heeft waar het trots op 
mag zijn. Natuurlijk loopt niet 
alles altijd op rolletjes, botsende 

meningen, verschillende inzich-
ten, echter: in het belang van 
de vereniging wist het Bestuur 
meestal een loyaal blok te vormen 
ten faveure van de vereniging. 
Alle bestuursleden met wie ik heb 
samengewerkt dus grote dank!

Nu helemaal stoppen? Ik heb toe-
gezegd nog een aantal ‘klusjes’ te 
blijven doen, zoals het bezoeken 
en het maken van de website-
verslagen van het 1e elftal, het 
leiden van de voordrachtscom-
missie nieuwe voorzitter en het 
aanleveren van bouwstenen t.b.v. 
het nieuwe beleidsplan. En …? 
Ach …

Een ieder zal begrijpen dat het 
niet bij bovengenoemde tijds-
investering is gebleven. Twee 
avonden per week + de gehele 
zaterdag stonden in het teken 
van de vv Kloetinge. Ik heb het 
met veel liefde en plezier gedaan. 
Ik hoop een zeer bescheiden 
steentje aan de verdere ontwikke-
ling van deze mooie vereniging te 
hebben bijgedragen.

Jos Verpaalen
ex vice-voorzitter

In 2011 kwam ‘hoffotograaf’ Arjan Bot op tragische wijze om het leven

Bedankt!
Ook namens de kinderen en kleinkinderen wil ik jullie allemaal bedanken voor de vele 
blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve man, vader en opa 

Piet van Dalen

We hebben meer dan 100 kaartjes ontvangen. Het heeft ons goed gedaan te merken, 
dat Piet door zo veel mensen werd gewaardeerd.

Gerrie van Dalen.
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN VV KLOETINGE

te houden op maandag 2 november 2015

om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3.  Inventarisatie van vragen / opmerkingen voor de rondvraag.
4. Notulen ledenvergadering 8 juni 2015*.
5. Bestuur.
 Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Verpaalen, Dirk Veldhof en Sam de Vlieger. 

In twee van de drie vacatures is voorzien.
 De vacature van Dirk Veldhof is nog niet ingevuld.
6a. Financieel verslag seizoen 2014-2015.**
6b. Aangepaste begroting 2015-2016.
7a. Verslag kascommissie.
7b. Verkiezing kascommissie.
 Aftredend is Gerbrand Kloosterman 

en het bestuur stelt voor om Martin 
Dam te benoemen als lid van de 
kascommissie.

8. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
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 penning-

meester, tel. 603867.

PS. Voorstellen welke men behandeld wil zien kunnen tot 2 weken voorafgaande aan de vergadering 
ingediend worden bij het bestuur.

De secretaris
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Aannamebeleid
medewerkers en vrijwilligers
voor vv Kloetinge

Voordat we iemand als medewerker of vrijwilliger in onze vereniging 
opnemen worden onderstaande stappen tenminste doorlopen:

• Tenminste 2 personen, waar van 1 bestuurslid, voeren een kennis-
makingsgesprek met de kandidaat.

• We checken referenties (b.v. vereni-
ging bellen waar de medewerker of 
vrijwilliger eventueel vandaan komt.)

• We vragen om de 3 jaar een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag).

• Aan de medewerker of vrijwilliger worden de gedragsregels van vv 
Kloetinge uitgereikt.

Het bestuur

De week van de scheidsrechter

Een mooi initiatief om de scheidsrechters in het zonnetje te zetten. Rondom allerlei activiteiten wordt op 
positieve wijze aandacht geschonken aan de arbiter. In Rotterdam probeerden ze het op een negatieve ma-
nier door de dienstdoende scheidsrechter bij de wedstrijd in de 4e klasse tussen NOC en Donk een trap te 
verkopen. Een speler van Donk was de veroorzaker. Beelden van het incident gingen heel Nederland door. 
Een schaduw over de positieve activiteiten.

JvdW

vo
etb

alweetjeseettete btbt eeettete j

Verjaardagen
F-Pupillen en
Minipupillen

December
10 Julia Bax
22 Owen Greeve
26 Floris van Gogh
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Straatbeeld
De groene machines van Van Sab-
ben zijn bijna niet weg te denken 
uit het Goese straatbeeld. Op 
weg naar Eindewege zag ik al een 
werknemer van het bedrijf die 
met een borstelwagen het trottoir 
van onkruid ontdeed. Sander: 
“De Gemeente Goes is voor ons 
een belangrijke opdrachtgever. 
We voeren allerlei werkzaam-
heden uit, met name veel on-
derhoudswerkzaamheden zoals 
onkruidbestrijding, grondwerk, 

onderhoud van de bestrating en 
de riolering en onderhoud van het 
gemeentelijke groen. We doen dit 
werk niet alleen voor de Ge-
meente Goes, maar ook voor een 
aantal andere Zeeuwse gemeen-
ten zoals Kapelle, Reimerswaal, 
Borsele, Noord-Beveland en Vlis-
singen. Wat dat betreft zitten we 
hier op Eindewege best centraal 
voor deze opdrachtgevers. En we 
hebben hier weinig last van files 
en dat is mooi meegenomen.”

Gelijkwaardig
Op dit moment heeft Van Sabben 
BV een directie die bestaat uit 4 
personen, Huib van Sabben, zijn 
broer Richard, John Mol en San-
der van Rooijen. Aan het eind van 
dit jaar gaat Huib ermee stoppen, 
zodat er dan nog 3 directeuren 
over zijn. Zij zijn ook de eigenaren 
van het bedrijf. Elk directielid is 
op basis van gelijkwaardigheid 
verantwoordelijk voor zijn eigen 
‘afdeling’. John: “Sander doet het 
voorwerk, vooraf het werk opne-

De sponsorclub BCK ondersteunt de vereniging, dus niet alleen de 
eerste selectie maar ook de jeugd. In elk nummer van het clubblad 
stellen we een sponsor aan u voor. In dit nummer een bedrijf dat voor 
velen niet helemaal onbekend zal zijn. Dat geldt zeker ook voor de 
twee directeuren waarmee ik een gesprek had. Ze zijn regelmatig op 
het Wesselopark te vinden en niet alleen op de zaterdag.
Op een zonnige herfstmiddag fietste ik naar ’s-Heer Arendskerke voor 
een gesprek met John Mol en Sander van Rooijen van Aannemingsbe-
drijf Van Sabben BV.

door Adri de Bruine

Aannemingsbedrijf Van Sabben BV

Sponsor van de maand
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men, offertes en aanbestedingen 
verzorgen alsmede een stuk voor-
bereiding en inkoop. Ik ben van 
de ‘buitendienst’. Ik ben verant-
woordelijk voor de uitvoering en 
planning van de werken en ben 
dus het meest op pad. Richard is 
de man van het onderhoud van 
het materieel. Hij is meestal in 
de werkplaats te vinden. Hij is 
een all-round monteur, maar kan 
evengoed met de vrachtwagen 
de weg op. De samenwerking is 
perfect.”
John en Sander werkten al samen 
bij Rasenberg in Krabbendijke. 
John: “We deden daar hetzelfde 
werk. Toen er bij deze werkge-
ver het nodige ging veranderen 
zeiden we “Dat kunnen wij ook. 
We hoorden dat Huib van Sabben 
wilde gaan stoppen en een opvol-
ger zocht. Zo zijn we uiteindelijk 
hier terecht gekomen. We zijn 
zeker niet van plan de naam te 
veranderen. Het bedrijf staat goed 
bekend.” Sander: “Uiteraard zijn 
we er niet zomaar ingestapt; we 
hadden bepaalde verwachtingen 
over hoe het bedrijf zou lopen. 
Tot nu toe zijn de verwachtingen 
overtroffen, we hebben goed ons 
werk!”

 

Bedrijven
Van Sabben B.V. heeft momen-
teel totaal zo’n 25 werknemers. 
Sander: “We zijn niet zo’n groot 
bedrijf. We werken niet alleen 
voor de gemeenten in de buurt 
maar ook voor het Waterschap 
en voor een aantal bedrijven hier 
in Zeeland, waarvoor we b.v. de 
bestrating van het terrein en de ri-
olering onderhouden en zo nodig 
repareren. Ook met een behoor-
lijk aantal leden van de BCK heb-
ben we een zakelijke relatie; dat 
zijn zowel klanten als leveranciers. 
Ook werken we op campings en 

recreatieterreinen. We verzorgen 
daar de aanleg en onderhoud van 
de riolering, het leggen van kabels 
en leidingen en zo nodig de hele 
herinrichting. Dat werk moet 
natuurlijk meestal buiten het toe-
ristenseizoen gebeuren. Particulie-
ren kunnen ook bij ons terecht, bij 
voorbeeld voor het bestraten van 
een oprit, drainage- of riolerings-
werkzaamheden of het rooien van 
bomen. Voor maneges en parti-
culiere paardenliefhebbers leggen 
we ook paardenbakken aan. Op 
dit moment zijn we bezig met de 
bestrating van een particuliere 
jachthaven in Brabant.” John vult 
aan: “We hebben ook gebruik ge-
maakt van het netwerk, dat we in 
het verleden hebben opgebouwd. 
We werken nog steeds voor een 
aantal klanten waar we een aantal 
jaren geleden ook al voor werk-
ten. Voor hen veranderde niet 
zo veel toen ze mee overstapten 
naar Van Sabben; ze hadden nog 
steeds met dezelfde contactperso-
nen te maken.”

Service
We lopen nog even over het ter-
rein, het meeste materiaal is weg. 
“Dat is maar goed ook!” merkt 
Sander op. “We hebben vooral 
veel materiaal voor kleinschalige 

Verrichten van graafwerkzaamheden

Het aanbrengen van beschoeiingen
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werkzaamheden zoals kleine 
graafmachines en dumpers, die 
eigenlijk overal kunnen komen; 
sommige kunnen zelfs door een 
normale huisdeur en dat gaat niet 
lukken met een gewone kraan. 
Dat kleinschalige heeft veel voor-
delen. Als we een bericht krijgen 
over een verstopt riool dan ko-
men we meteen in actie zodat het 
probleem snel kan worden opge-
lost. We zijn erg servicegericht.” 
Van Sabben heeft ook een taak 
bij de gladheidsbestrijding; het 
bedrijf is verantwoordelijk voor 2 
routes in de gemeente Goes. Ze 
gebruiken daarvoor ook materiaal 
waarmee ze de fietspaden kunnen 
bewerken. Ook strooien ze op de 
terreinen van een aantal bedrij-
ven.

Voetbal
John en Sander hebben beiden 
een technische opleiding gevolgd. 
John: “Ik heb 25 jaar ervaring; 
daarvan heb ik er ruim 20 samen-
gewerkt met Sander. We kennen 
elkaar goed en we weten wat 
we aan elkaar hebben.” Ook zijn 
beiden al enige jaren jeugdleider 
bij vv Kloetinge, maar niet bij 

het zelfde team; John traint C1 
en Sander is leider van E6. Het is 
daarom ook niet vreemd, dat ze 
op het moment, dat ze aan het 
werk gingen bij Van Sabben BV. 
met het bedrijf lid zijn geworden 
van de BCK. Ze zijn dan ook prak-
tisch elke zaterdag op het Wes-
selopark te vinden. En niet alleen 
dan, ook op de trainingsavonden 
van hun team zijn ze daar te vin-
den. Maar die zaterdag(middag) 
is ook best belangrijk! En gezellig!
Hoe kan het ook anders als de 
huiskleur van het bedrijf groen is.

Het leggen van bestratingen

Enkele zakelijke gegevens: 
Aannemingsbedrijf Van Sabben BV.
Ambachtsweg 6
4458 DA ‘s-Heer Arendskerke
Tel. 0113-56 35 51
www.vansabbenbv.nl

Sluitingsdatu
m

kopij voor
 het

volgende nummer

zondag

21
NOV. 2015

Scheidsrechter heeft 
moeilijke ochtend

Een wedstrijd van onze D-pu-
pillen werd gefloten door een 
talentvolle jonge scheidsrech-
ter uit onze vereniging. Soms 
kan een wedstrijd lastig zijn 
door spelers, begeleiders of 
toeschouwers, maar nu lag de 
reden bij hemzelf.
In de rust smachtte hij naar 
koude chocomel. In de be-
stuurskamer was wel warme 
chocomel, maar aan het gezicht 
van onze arbiter te zien was 
zijn maag daar nog niet aan 
toe. Een langdurige nachtelijke 
tocht langs diverse Goese hore-
cabedrijven eiste zijn tol.

Na de koude chocomel begon 
hij met de tweede helft. Voor-
zichtig liep hij op het veld om 
maar niet op de staart van die 
beroemde kater te stappen.

JvdW
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2 januari 2016 
14:30-15:30 trimloop

16:00 nieuwjaarsreceptie (o.v.)

12 december
5e kerstveiling vv Kloetinge

24, 28, 29, 30 en 31
december

jeud-kerstzaalvoetbaltoernooi

EVENEMENTEN KALENDER
seizoen 2015-2016

13 november
voetbalquiz (o.v.)

9 januari
mountainbiketocht

9 januari
Wandeltocht

19 maart
Das Grosse Klusdurp Fest

? maart
bezoek eredivisiewedstrijd

Mini’s t/m A-junioren

9 januari
fi lmochtend

Mini-, F- en E-pupillen (o.v.)

14 november
zwemfeest Omnium

 voor Mini- t/m D-pupillen

KerstveilingKerstveiling

Verder informatie via fl yers, website en de Korrel.

De evenementencommissie hoopt op grote op-
komst en dat ieder het naar zijn zin heeft tijdens 
de evenementen.

De evenementencommissie
en jeugdactiviteitencommissie
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Hardlopen zoals je het nog nooit hebt gedaan

Nightrun Stichting Jayden is een onvergetelijke ervaring

Stichting Jayden organiseert vrijdag 6 november voor de tweede keer de Nightrun. De eerste editie in 2014 
was een succes, maar deze tweede editie belooft nog meer spektakel voor deelnemers en publiek. Aan de 
spectaculaire funloop kunnen hardlopers, wandelaars en kinderen meedoen.
De opbrengst gaat naar de strijd tegen neuroblastoom kinderkanker.

Het parkoers voert deelnemers 
door de historische binnenstad 
van Goes. De hardlopers kunnen 
kiezen uit 5 of 10 kilometer. Ze 
gaan dwars door de gebouwen 
van Theater de Mythe, ‘t Beest, 
beide in de omgeving van het 
Bleekveld, Café Baarends in de 
Voorstad en de Grote of Maria 
Magdalenakerk, vlak voor de 
fi nish op de Grote Markt.

Onderweg stuiten ze van de 
ene op andere verrassing. Welke 
houdt de organisatie nog even 
geheim, maar het is sowieso een 
onvergetelijke ervaring voor elke 
deelnemer. Er zijn schitterende 
lichtprojecties, spannende geluids-
effecten, beeldende kunst van de 
crew van festival Funfest, livemu-
ziek van verschillende artiesten en 
straattheater. Bovendien is er voor 
alle deelnemers een verrassing. 
Aan het evenement werken tal 
van bedrijven en organisaties uit 
Goes mee. Het inschrijfgeld voor 
de Nightrun is 15 euro en gaat 
volledig naar het onderzoek tegen 
neuroblastoom kinderkanker. De 
Nightrun start na een gezamen-
lijke warming-up om 20.00 uur 
op de Grote Markt in Goes.

Wandelaars en kids
Voor wie geen zin heeft om zich 
in het zweet te werken, maar wel 
wil genieten van de historische 
binnenstad van
Goes is een wandeltocht uitgezet. 
De wandelaars lopen over het-
zelfde parkoers als de hardlopers. 
Onderweg staat er bij verschil-
lende horecagelegenheden een 
hapje of een drankje klaar. Het 
inschrijfgeld voor de bijzondere 
wandeltocht bedraagt 15 euro. 
De wandelaars vertrekken na de 
start van de Nightrun. Kinderen 
kunnen zich vrijdag 6 november 
ook inzetten voor het goede doel. 
Voor hen is een speciale route uit-
gestippeld over 1 of 2 kilometer. 
Zij lopen over een deel van het 
Nightrun-parkoers en komen ook 
voor vele verrassingen te staan.

Kinderen kunnen zich inschrijven 
voor 5 euro. De start is om 19.00 
uur. Inschrijven voor alle onder-
delen kan via het formulier op de 
website www.stichtingjayden.nl. 
Het kan tot en met woensdag 4 
november. Meer informatie over 
de Nightrun 2015 is te vinden op 
www.facebook.com/Stichting-
Jayden.

Stichting Jayden
De Nightrun is één van de eve-
nementen die Stichting Jayden 
organiseert in haar strijd tegen 
neuroblastoom kinderkanker. Ze 
is ook bekend van onder meer 
spinningmarathon ‘Biking for Bik-
kel’ op de Grote Markt, de Grand 
Tour Johnny Hoogerland en het 
benefi etconcert Racoon and 
Friends for Jayden, dat in 2013 en 
2015 plaatsvond in Goes.

Met alle acties en evenemen-
ten probeert de stichting zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
neuroblastoom kinderkanker. 
Daarmee hoopt ze de gene-
zingskans voor kinderen met de 
slopende ziekte te verhogen. 
Stichting Jayden wil dat de kwali-
teit van de behandelingen verbe-
tert, de bijwerkingen verminderen 
en de pijnbestrijding verhogen. 
Daarvoor is veel onderzoek nodig, 
dat deels met het ingezamelde 
geld wordt gefi nancierd. De 
Goese stichting werkt daarvoor 
samen met Villa Joep. Stichting 
Jayden wordt volledig gerund 
door vrijwilligers en hanteert een 
antistrijkstokbeleid. Meer infor-
matie is te vinden op
www.stichtingjayden.nl

Meer informatie over de Nightrun van Stichting Jayden? Bel met Sabine Maas: 06-43058583.
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In de rubriek ‘Kloetinge All Stars’ komt iemand met een voorliefde 
voor vv Kloetinge aan het woord.
Hij of zij stelt het beste elftal van Kloetinge aller tijden samen.

Wim Sturm (54)
The Voice of Kloetinge wordt hij 
wel genoemd. Na 18 jaar stopte 
Wim Sturm aan het eind van 
vorig seizoen als omroeper. Wim 
is een Kloetinge-man in hart en 
nieren. Niet alleen als het om de 
club gaat, maar ook als het om 
het dorp gaat. Hij is er geboren en 
woont er – na een periode weg 
te zijn geweest – nog altijd. Een 

glorierijke voetbalcarrière kwam 
nooit van de grond. Als 13-jarige 
brak hij zijn heup. Die blessure 
bleef hem zowel fysiek als men-
taal partten spelen. 
Toch bleef Wim van de club hou-
den, zoals hij nog altijd doet. In 
zijn elftal staan dan ook voorna-
melijk spelers die ook een Kloetin-
ge hart hebben. Over elke speler 
kan hij wel iets vertellen. Eddy Bos 

was de enige Kloetinge doelman 
die ooit in competitieverband 
scoorde, met Diederik zat hij op 
de basisschool, Adrie de Regt 
was ‘de Jaap Stam uit die tijd’ en 
diverse spelers van dit elftal waren 
behalve speler van Kloetinge ook 
jeugdtrainer, waaronder van Wim. 
“Daar keek je al gauw tegenop. 
Je trainer kon in het veld nooit 
iets fout doen.”

door Len Wolters

Erik de Groene Wilco de ValkRonald Zuidwegt

Jeffrey van de Velde John KoleEmiel Dorst

Freddy HooftmanKees Katsman Adri de Regt Diederik Hiensch

Eddy Bos
Hoe ziet jouw

 Kloetinge 

elftal aller t
ijden eruit? 

Mail het naar:

lhw.wolters@gmail.com
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LAURENS OELE

Vrijwilliger 
van de
   maand

Jawel, dat alles weten we wel; 
zeker nu wij thans met het vluch-
telingenprobleem zijn gecon-
fronteerd worden we nog eens 
extra met onze neus op al deze 
feiten gedrukt. Het is daarom ook 
bekend dat vele Nederlanders 
die de wereld hebben bereisd blij 
zijn terug te zijn in eigen land en 
zeggen: “Ik ben toch blij dat mijn 
wieg uiteindelijk in Nederland 
stond.”
Natuurlijk is in verschillende 
landen het klimaat beter en de 
natuur mooier of grilliger, maar 
de vrijheid die Nederland biedt is 
een groot goed. En toch schijnt 
het klimaat in ons land van 
lente, zomer, herfst en winter een 

welkome afwisseling. Iemand 
die jaren in een warm land heeft 
gewoond, zei bij terugkeer: “Toen 
het op een dag weer vreselijk 
warm was verlangde ik naar een 
frisse zeewind, staande op een 
hoge dijk of duin in Nederland.” 
Een feit blijft, degene die verre 
reizen doet kan veel verhalen. Zo 
is het ook bij onze vrijwilliger van 
de maand. Tijdens het schrijven 
van deze rubriek verblijft hij op 
de Canarische Eilanden waar het 
nog heerlijk warm is. En vorig jaar 
heeft hij zelfs een reis naar Cura-
çao gemaakt.

Wie is deze vlotte jonge man?
De foto heeft voor vele lezers 

van ons mooie clubblad al één 
en ander verraden. Uiteraard 
geldt dit niet voor allemaal want 
Laurens Oele is nog niet zo heel 
lang bestuurslid commerciële 
zaken. Hij is 43 jaar en woont 
in Goes. Laurens is niet direct 
iemand die op de voorgrond zal 
treden maar hij heeft een vlotte 
babbel en stiekem zonder poeha 
kan hij nogal wat werk verzetten. 
Veel heeft hij echter nog niet aan 
de portefeuille commerciële zaken 
kunnen doen. Dit neemt niet weg 
dat hij ondertussen met zijn com-
missie druk bezig is om bepaalde 
zaken aan te pakken en dat gaat 
langzamerhand de goede kant op.

Wat is op dit moment het
speerpunt?
Sponsoren werven die hun naam 
als reclame op de voorkant van 
de nieuwe shirts willen plaatsen is 
één van de speerpunten. Hiervoor 
geldt een bepaald vastgesteld 
bedrag en dat moet volgens 
Laurens toch wel lukken want 

Wie verre reizen doet kan veel verhalen (vertellen). Dat is een bekend 
gezegde en het berust ook op waarheid. Immers als je verschillende 
delen van de wereld gaat bekijken dan is het overal anders dan in je 
eigen land. In vele gevallen is het klimaat anders dan in Nederland en 
dat betekent o.a. dat ook de natuur niet hetzelfde is. Het grote ver-
schil is meestal de diverse culturen die in de verschillende gebieden 
zijn ontstaan. Deze zijn in vele gevallen afhankelijk van de heersende 
religie.
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dat is in elk geval een in het oog 
lopende reclame. Er zijn inmiddels 
enkele liefhebbers. Hopelijk zullen 
de bedrijven door de economische 
groei, die weer meer perspectief 
biedt, ook weer meer mogelijkhe-
den krijgen om zichzelf te promo-
ten.

Welk beroep heeft ons bestuurs-
lid commerciële zaken?
Als we met Laurens over commer-
ciële zaken praten dan is het van-
zelfsprekend dat wij zijn beroep 
willen weten. Nou daar maakt 
hij beslist geen geheim van. Hij is 
inkoper bij Prins en Dingemanse 
te Yerseke dus hij kent best het 
klappen van de zweep om zaken 
te doen. Hij is een echte Zeeuw 
en geboren te Biezelinge. Zijn 
ouders wonen daar nog steeds en 
in Kapelle woont zijn getrouwde 
zus, zodat de familiecontacten 
echt op peil kunnen blijven. 
Hij kan dan ook niet nalaten te 
vertellen dat in het gezin 

van zijn zus en zwager een lief 
meisje van 7 jaar, een nichtje dus 
van Laurens, rondloopt waarmee 
hij het goed kan vinden. Na zijn 
studie is hij vertrokken naar de 
Veluwe en begon daar als inkoper 
bij Schuitema – C 1000 (ondertus-
sen gefuseerd).
Hoewel hij daar ook zijn ei wel 
kwijt kon wilde hij toch wel graag 
terug naar Zeeland. Nadat hij 
eerst nog een paar jaar in Nieuw-
Beijerland werkte is hij inmiddels 
met veel genoegen al 8 jaar bij 
Prins en Dingemanse. Dit beken-
de bedrijf is toch een Mossel- en 
Oesterkwekerij en dan daar met 
3 mensen op de inkoopafdeling 
werken, hoe kan dat? Misschien 
een beetje domme vraag! “Ja”, 
zegt Laurens, “dat zal ik even uit 
de doeken doen. Het zijn in feite 
4 bedrijven. De Mossel- en Oes-
terkwekerij is niet groot genoeg 
om aan de vraag te voldoen. 
Bovendien zijn er 2 conservenfa-

brieken. Om te beginnen moet 
voor die bedrijven het verpak-
kingsmateriaal worden gekocht 
terwijl voor de omzet, dus vraag, 
mossels en oesters elders worden 
bijgekocht en dat is dan ook het 
werk van de inkopers.” Er werken 
in totaal bij die bedrijven ca 125 
mensen. Dit aantal geeft ook al 
aan dat het niet zomaar een be-
drijfje is. Het zijn familiebedrijven 
maar de tak Prins is niet meer de 
mede-eigenaar. De onderneming 
bestaat ondertussen 135 jaar.

Ooit zelf gevoetbald?
Zelf heeft Laurens nooit gevoet-
bald en dan nu bestuurslid bij één 
van de grootste clubs van Zeeland 
lijkt in eerste instantie niet zo ge-
makkelijk te verklaren. Zo zou je 
denken maar Laurens is echt geen 
groentje meer bij de VVK. Als hij 
over de betrokkenheid bij de ver-
eniging gaat praten zit hij op zijn 
stokpaard. Het is minstens al zo’n 
8 jaar dat hij bij de club betrokken 
is. Lauran de Hond, één van zijn 
vrienden, zocht een leider voor 
het 4e elftal en vond Laurens dus 
bereid om deze taak op zich te 
nemen. Het elftal bestaat thans 
uit een wat oudere generatie. Ja, 
wat noemen we oud als je tussen 
de 26 en 32 jaar bent. Het zijn in 
het algemeen spelers die bin-
nen afzienbare tijd hun schoenen 
aan de wilgen zullen hangen. Ze 
hebben of stichten een gezin en 
als de kinderen straks ook gaan 
voetballen dan staan ze aan de 
lijn om hun dochter of zoon te 
begeleiden. Dat neemt niet weg 
dat het elftal ondanks de wisse-
lingen al een aantal jaren loopt als 
een trein, mede door de begelei-
ding van Laurens en Lauran.
Wat doet dan de leiding rondom 
het 4e elftal?
“Dat zal ik je vertellen”, zegt 
Laurens. “Tijdens de competitie 
krijgen de spelers van dit elftal 
een weekbrief. Daarin is opge-
nomen de beschikbaarheid van 

Start competitie 2016/2017/ bekercompetitie

Nog maar net begonnen aan de huidige competitie of de startdata 
voor die van 2016/2017 worden door de KNVB bekendgemaakt.
De start van competitie voor de 1e klasse is in het weekend van 3 
en 4 september 2016.

De poulefase van de beker is gepland op:
20/21 augustus ronde 1
23/25 augustus ronde 2
27/28 augustus ronde 3

Nieuw is ook dat de hoofdklassers pas na 
de poulefase instromen. Door de nieuwe 
structuur spelen de hoofdklassers 30 en de 
topklassers 34 wedstrijden.
De topklasse start al op 13/14 augustus 
en de hoofdklasse een week later, 20/21 
augustus.

JvdW
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de spelers en waar de komende 
zaterdag wordt gespeeld. Bij 
uitwedstrijden wordt de vertrek-
tijd meegedeeld. Tevens wordt 
een autorooster vastgesteld. Aan 
het tijdstip van aanwezigheid bij 
thuis- en uitwedstrijden wordt 
strikt de hand gehouden. Vaak 
wordt dezelfde week een tweede 
brief verzonden waarin de opstel-
ling is vermeld. Natuurlijk hoort 
er ook bij dat na afl oop van een 
wedstrijd zowel uit als thuis het 
kleedlokaal netjes wordt achter-
gelaten.” Het elftal speelt in de 
reserve 3e klas en dit jaar was 
de competitiestart niet zo best. 
Afgelopen zaterdag (10 oktober) 
werd voor het eerst gewonnen. 
Die opkikker was echt noodza-
kelijk. Vorig jaar was men bijna 
kampioen en in het algemeen 
draaide het elftal de laatste jaren 
bovenin mee. Vermeld mag ook 
nog worden dat de spelers van dit 
elftal zo nu en dan een spelavond 
beleggen en ook wel eens met 
elkaar uit eten gaan. Ook die acti-
viteiten worden in de nieuwsbrief 
vermeld.

Welke bezigheden heeft Laurens 
nog meer?
Behalve zijn werk, bestuurslid 
VVK en leider van het 4e elftal 
heeft hij niet zoveel meer om 
handen. “Maar,” zegt Laurens, 
“als je daar intensief mee bezig 
bent dan heb je genoeg te doen.” 
Natuurlijk moet er ook nog tijd 
over blijven voor een beetje 
ontspanning. Hij gaat graag zo nu 
en dan met zijn vrienden uit, zoals 
een tripje naar de Canarische Ei-
landen. Nu zijn ze slechts met z’n 
tweeën maar andere jaren gingen 
ze soms met een groepje en dan 
is het op gepaste wijze soms echt 
feest. Een behoorlijk aantal jaren 
geleden was hij nog betrokken 
bij de Ronde van Midden Zee-
land (wielrennen), zeg maar de 
vroegere ronde. Hij was toen lid 
van het organisatiecomité. Zijn 

belangstelling gaat dan ook nog 
steeds uit naar het wielrennen en 
hij volgt als zodanig de bekende 
rondes.

Het vrijwilligerswerk
In een vorig clubblad werd het 
belang van vrijwilligerswerk nog 
eens onderstreept. Laurens wil 
daar nog eens een dikke streep 
onder zetten. Hij vindt het van 
belang dat men voor de ge-
meenschap echt iets moet doen. 
Dat houdt vooral de onderlinge 
contacten en het maatschappelijk 
leven in stand. Laurens ziet, mede 
door de economische omstandig-
heden en de verandering van de 
maatschappelijke belangen, het 
vrijwilligerswerk eerder afnemen 
dan toenemen. Het vinden van 
bestuursleden voor een bloei-
ende vereniging zoals Kloetinge 
is dan ook geen gemakkelijke 
taak. Nadat we hierover nog wat 
van gedachten hebben gewisseld 
besluiten we ons prettige gesprek. 
Eerder dronken we samen een 
kopje koffi e met gebak. Waarom 
met gebak? Wel Laurens was de 
dag daarvoor jarig geweest.

Leen Kraak

Wedstrijdsecretariaat

Door de afwezigheid van Antoine hebben diverse mensen zich aange-
boden om het wedstrijdsecretariaat te bemannen. Om te weten wat er 
allemaal moet gebeuren heeft Peter van Sorgen een keurig handboek 
opgesteld, zodat iedereen kan lezen hoe en wat te doen. Uit ervaring 
weet ik wat er allemaal op je afkomt als je het secretariaat bemant. Tot 
op heden loopt alles op rolletjes, mede door het werk van Ad Joosse. Een 

compliment voor 
de ‘bezetters’ en 
laten we hopen
dat Antoine weer 
snel terug is en we 
kunnen constateren 
dat zijn echtgenote 
aan de beterende 
hand is.

JvdW
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Ons bin zûunig

Dat wij als Zeeuwen de naam 
hebben zuinig te zijn is ook 
buiten onze provinciegrenzen 
algemeen bekend. 
Verbazing daarom na de wed-
strijd tegen Zuidland toen een 
supporter van hen opmerkte:
“Ze zeggen nou wel dat Zeeu-
wen zuinig zijn, maar ze geven 
zomaar drie punten weg.”
Ik kon hem geen ongelijk 
geven. 

HS
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Klusteam Kloetinge 7
Op vrijdagavond 25 september was het zover. Het gezelligheids-klusteam van Kloetinge 7 
heeft de klus geklaard, die ik op de kerstveiling in december vorig jaar had gekocht.

Er lag voor de jongens een tuinklus te wachten
Er moest heel wat grond afgegraven worden voor het plaatsen van een schutting achterin mijn tuin. Ze heb-
ben zich een ongeluk gespit, hard gewerkt, veel gemopperd met af en toe een vloekje, maar er werd ook veel 
gelachen.
De klus op zich viel wat tegen. Veel spieren deden pijn en ze kregen blaren op hun handen.
Maar onder het genot van wat bitterballen en biertjes hebben ze toch de klus geklaard.
Het was een echt gezelligheids-klusteam met zeker ook heel harde werkers.

Lennart, Max, Melvin, Jogchem, Ramon K en Ramon A, jullie zijn toppers!

Super, super bedankt!

Marja

Vlnr. Ramon K, Melvin, Lennart, Marja, Max, Ramon A en Jogchem



18  |   OP DE KORREL - oktober 2015

Ko de Winter Fairplay Wisselbeker 2014-2015

Het is een hele opgaaf om de kaarten van de jeugdteams over een heel seizoen in beeld te brengen. Daar-
naast wordt nog rekening gehouden met het aantal teams per vereniging, het klasse-niveau en nog andere 
zaken. Daarom is deze wisselbeker een prima initiatief van de scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-
Beveland, die dit evenement op 12 oktober voor de elfde keer organiseerde. 

Voor deze avond was er een gast-
spreker uitgenodigd in de persoon 
van onze eigen hoofdtrainer Arie 
van der Zouwen. Arie heeft e.e.a. 
verteld over zijn eerste maanden 
bij Kloetinge, het groepsproces 
waarmee hij gestart is en het doel 
wat hij wil bereiken. Tevens was 
er ruimte in zijn betoog voor de 
relatie tussen trainers en scheids-
rechters m.b.t. fairplay.

Na de pauze kwam het hoogte-
punt van de avond, het bekend 
maken en uitreiken van de Wis-
selbeker voor het seizoen 2014-
2015. Drie ploegen waren nog 
in de race. Naar voren werden 
geroepen: ’s Heer-Arendskerke, 
Kloetinge en SSV’65. Ko de Win-
ter opende de enveloppe met de 
uitslag: de derde plaats was voor 
’s Heer-Arendkerke. De spanning 

steeg. De tweede plaats was voor 
Kloetinge en dan uiteraard de 
eerste plaats voor SSV’65.
Uiteraard feliciteren we SSV’65 
met dit fraaie resultaat. Wij zijn 
trots op de 2e plaats en we gaan 
met de gehele vereniging voor de 
eerste plaats in het seizoen 2015-
2016.

J.W.

Rechts Ko de Winter, naar wie de trofee is vernoemd
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In de gemeente Goes zijn veel 
vrijwilligers actief die zich inzet-
ten voor een vereniging, stichting 
of zorginstelling, ook bij onze 
organisatie. Om alle vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet van 
afgelopen jaar organiseert de 
gemeente Goes in samenwerking 
met SMWO (Steunpunt voor 
Vrijwilligerswerk) op maandag 7 
december een feestelijke avond in 
Theater de Mythe.

U kunt u als vrijwilligers voor deze 
avond bij de secretaris aanmelden 
via e-mailadres
secretariaat@vvkloetinge.nl

We vragen u om u alleen aan te 
melden als u ook daadwerkelijk 
interesse heeft in de avond.
Onze ervaring van vorige jaren 
is namelijk dat de avond snel 
volloopt en het is zonde als er 
uiteindelijk lege plekken zijn in de 
zaal. 

Let op: vrijwilligers kunnen zich 
niet individueel aanmelden. Dit 
kan alleen via bovengenoemd 
e-mailadres.

Aanmelden tot woensdag 
11 november 2015.

De aangemelde vrijwilliger ont-
vangt een digitale bevestiging van 
de aanmelding met daarin ver-
meld dat u de toegangskaart(en) 
via vv Kloetinge zult ontvangen.

Meer informatie over het pro-
gramma vindt u op
goes.nl/dagvandevrijwilliger.

Met vriendelijke groeten,

Jan Weeda
secretaris

Feestavond voor vrijwilligers
Maandag 7 december 2015, theater de Mythe - Goes

Bent u vrijwilliger en wilt u ook naar de 
feestavond in de Mythe komen?

U bent meer dan welkom. Geef u op bij de organisatie waar 
u vrijwilligerswerk voor doet, zij melden alle geïnteresseerde 
vrijwilligers dan in één keer bij ons aan. 
Hopelijk zien we u daar!

www.goes.nl

Programma

19.30 uur Welkom in de foyer met  
koffie/thee en gebak

20.00 uur Opening
20.05 uur Welkom door wethouder  

André van der Reest 
20.10 uur Theaterprogramma met  

Edsel & Juliet, cabaret- 
gezelschap ‘de Hoesenaeren’ 
en de GospelQueens

21.50 uur Afsluiting door Marja  
Noordhoek, directeur SMWO

22.00 uur Naborrelen in de foyer
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Ledenmutaties

Nieuw:
Seb Ars
Marco Bleumink
Joren Clement
Devin Clement
Indy Clement
Ron Kant
Albert Knijnenburg
Dewi Kole
Peter Korstanje
Kevin de Leeuw
Phuoc Nguyen
Gerard de Nooijer
Jans Onderdijk
Stefan Peeters
Gerben Pronk
Eduard Schipper
Miranda Schog – Bekenes
Carolien Slootmaker
Jaap Smit
Jesse Stokx
Caitlin van de Velde
John Vermue
Gé Wolters
Geuch Zijlma
Kees Zwamborn

Vervallen:
Dimairo van Beek
Ibrahim Bilen
Piet van Dalen
Bennie Dekkinga
Nick de Kort
Marina Marcusse-Beernink
Jasper Oostindiër
Rutger de Waal

vv Kloetinge heeft de
volgende vacatures

Consul
De taak behelst hoofdzakelijk het keuren van de velden op 
een speeldag. Zo nodig, in overleg met de terreinbeheerder, 
op trainingsdagen beoordelen of de velden geschikt zijn 
voor de training.

Terreinbeheerder
De taak bestaat hoofdzakelijk uit het openen en sluiten van 
de accommodaties.
Op trainingsdagen beoordelen of de velden geschikt zijn 
voor de trainingen (eventueel in overleg met de consul).
Beide functies kunnen ook gecombineerd worden.

Neem voor nadere informatie contact op met de voorzitter 
van de vv Kloetinge, Rinus Dieleman
e-mail: mkdieleman@zeelandnet.nl
of tel.06-51350030.
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Column

Kwam ik maar uit Nieuw-Lekkerland
Geen zure gezichten, maar brede glimlachen. En geen kritische noot over het vertoonde spel, maar compli-
menten. Alles en iedereen wat van Nieuw-Lekkerland houdt, vertrok tevreden huiswaarts na de 1-3 neder-
laag op het Wesselopark tegen ons vlaggenschip. Ik begrijp het nog steeds niet.

Trainer Ronald Hulsbosch sprak 
op de website van Nieuw-Lekker-
land over ‘het beste competitie 
optreden van dit seizoen’. Zijn 
ploeg verloor met 1-3 van Kloe-
tinge. De kansen van de bezoe-
kers waren op één hand te tellen. 
Toch ging hij kennelijk met een 
goed gevoel de bus in. 

Vermoedelijk was de betreffende 
oefenmeester in trans gebracht 
door de eigen meegereisde 
aanhang. Op het uiterste puntje 
van het terras – de plek waar je 
het dichtste bij het veld bier kunt 
drinken – positioneerde het sup-
portersgilde zich om de wedstrijd 
te bekijken. Negentig minuten 
lang lieten ze zich horen en had-
den ze het naar hun zin.

Nieuw-Lekkerland maakte, on-
danks de rode kaart van Kloe-
tinge, geen aanspraak op de zege. 
De aanhang van de bezoekers 
had het niet door of wilde het niet 
weten. Tussen het bierdrinken 
door werd er het één en ander 
richting het veld geschreeuwd. 
Het gros van de supporters is 
waarschijnlijk al jarenlang aan 

Nieuw-Lekkerland verbonden, 
maar een aantal van hen strui-
kelde – vermoedelijk door het 
overmatig alcohol gebruik – re-
gelmatig over de naam van hun 
cluppie.

In de kantine en het suppor-
tershome hadden de verliezers 
van die dag de grootste lol. De 
leeuwenkop van het mascottepak 
werd door een aantal van hen 
over het hoofd getrokken voor 
een epische foto. En in de kantine 
ging het dak eraf als ze wederom 
een prijs wonnen tijdens het 
draaien van het Rad van Fortuin. 
Voor Kloetinge 7, dat meestal 
voor de liederen in de kantine 
zorgt, was het even wennen om 
niet de bovenliggende partij te 
zijn in de derde helft.
Voldaan vertrokken de bezoekers 

zonder punten, met vele prijzen 
en hun zakkenvol (je weet wel 
met wat) richting De Raayberg. 
Het schijnt daar nog lang onrustig 
te zijn geweest. Kansloos verlie-
zen en toch zo’n feestje kunnen 
bouwen.

Kon ik dat maar.
Kwam ik maar uit 
Nieuw-Lekkerland! 
Len Wolters

De nederlaag werd geslikt alsof ze kampioen waren

De leeuwenkop werd over het hoofd getrokken voor een epische foto



22  |   OP DE KORREL - oktober 2015

Wandelaars en
mountainbikers opgelet!
Zaterdag 9 januari 2016 organiseert vv Kloetinge voor de achtste keer een 
MTB- en wandeltocht met start en fi nish op het Wesselopark in Kloe-
tinge. 
Dit evenement geniet inmiddels grote bekendheid en trekt steeds meer 
deelnemers van zowel binnen als buiten de regio.

Traditiegetrouw verbinden wij een goed doel aan deze tochten waar-
bij 50% van het inschrijfgeld ten goede komt aan dit goede doel. De 
keuze is ditmaal gevallen op het Jeugdsportfonds Zeeland. Een fonds dat 
sportkansen creëert voor kinderen die om fi nanciële redenen geen lid 
kunnen worden van 
een sportvereniging. 
Meer uitleg hierover 
vindt u op pagina 23.

2011

sportkansen creëert voor kinderen die om fi nanciële redenen geen lid 

vindt u op pagina 23.

2012

20152012

Zaterdag 9 januari 2016 organiseert vv Kloetinge voor de achtste keer een 

keuze is ditmaal gevallen op het Jeugdsportfonds Zeeland. Een fonds dat 

2009
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Het Jeugdsportfonds
wat doen die nou precies?
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 
jaar uit gezinnen met een minimuminkomen en laat ze sporten bij een 
sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen kinderen hun 
sportdroom waar maken. Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus 
betaalt het Jeugdsportfonds de contributie, kleding en eventuele spor-
tattributen. Voor hen die zich dat niet kunnen veroorloven. Hiervoor 
is een bedrag beschikbaar van € 225,- per kind per jaar. Dit geld gaat 
direct naar de sportvereniging en de sportwinkel niet naar de ouders 
of het kind. Jaarlijks ondersteunt Jeugdsportfonds voor ruim 36.000 
kinderen een sportkans.

Samen kunnen sporten is be-
langrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen, zowel op het fysieke, 
mentale als sociale vlak. Het 
Jeugdsportfonds creëert sport-
kansen voor kinderen van 4 tot 
18 jaar die opgroeien in gezinnen 
waar de fi nanciële middelen ont-
breken om lid te worden van een 
sportvereniging. Het Jeugdsport-
fonds betaalt de contributie en/of 
benodigde sportattributen.

Achtergrond
In Nederland leven 423.000 
kinderen in armoede (bron SCP 
armoedesignalement 2014). Dat 
is 1 op 9 kinderen. Meer dan 
150.000 van deze kinderen doet 
niet aan sport. In 2014 heeft 
Jeugdsportfonds voor 36.224 kin-
deren een bijdrage betaald. Het 
Jeugdsportfonds heeft de ambitie 
om jaarlijks 40.000 kinderen een 
sportkans te bieden. 

Het Jeugdsportfonds heeft een 
landelijk bureau en is met 32 lo-
kale fondsen actief in Nederland. 
Deze stedelijke- (21) en provin-
ciale fondsen (11) zorgen voor 
structuur, aandacht en fondsen-
werving in hun regio. Er zijn ruim 
200 gemeenten aangesloten bij 
het Jeugdsportfonds. Het Jeugd-
sportfonds is een fondsenwerven-
de instelling met een ANBI status 
en CBF-Keurmerk. 

De kracht van het Jeugdsport-
fonds zit in de eenvoud van het 
systeem: intermediairs kunnen 
een aanvraag voor een kind 
indienen en zijn mensen die 
professioneel betrokken zijn bij de 
opvoeding van het kind en komen 
uit het onderwijs, schuldhulp-
verlening, jeugdzorg en gezond-
heidszorg. 
Willen ouders/verzorgers een 
bijdrage voor hun kind aanvragen 
dan moeten ze eerst op zoek naar 
een intermediair. Het Jeugdsport-
fonds betaalt de contributie recht-
streeks aan de sportvereniging en 
sportwinkel. Dat wordt verder niet 
bekend gemaakt (waardoor bij-
voorbeeld schaamte of het krijgen 

van een ‘stempel’ voor kinderen 
en ouders wordt voorkomen). 

Een kind komt in aanmerking 
voor ondersteuning als het 
voldoet aan de criteria van het 
jeugdsportfonds dat actief is in de 
(woon)omgeving van het kind.

WIJ VINDEN DAT
ELK KIND MOET
KUNNEN SPORTEN.
JIJ OOK?

JEUGDSPORTFONDS 
CREËERT SPORTKANSEN 
VOOR KINDEREN DIE 
OM FINANCIËLE 
REDENEN GEEN LID 
KUNNEN WORDEN VAN 
EEN SPORTVERENIGING. 

VOOR MEER INFORMATIE
EN CONTACTGEGEVENS

JEUGDSPORTFONDS.NL

WIJ VINDEN DAT
ELK KIND MOET
KUNNEN SPORTEN.

PUBLIEKE EN PRIVATE 
PARTNERS

   Jeugdsportfonds telt een groot 
aantal partners die fi nanciële steun 
bieden. Landelijke en lokale overheden, 
bedrijven, fondsen en particulieren, 
iedereen kan een bijdrage leveren. 
Hoe meer fi nanciële steun we 
ontvangen, des te meer kinderen we 
kunnen laten sporten. 
Het is de ambitie van Jeugdsportfonds 
om 40.000 kinderen in 2016 een kans te 
geven om hun sportdroom waar te 
maken. Wij vinden dat alle kinderen 
moeten kunnen sporten. Jij ook?  

EEN ANDER 
EEN KANS GEVEN... 
DAT IS PAS EEN 
TOPPRESTATIE!

   Geef jij een ander een kans? 
Ondersteun Jeugdsportfonds door 
een donatie over te maken op 
NL26INGB 0000 005275

PLA
ATJES

✂
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EERSTE SELECTIE
Trainer
Arie van der Zouwen 0622 477 674
Assistent trainer
Jordan van Langevelde 0653 142 186
Keeperstraining
Jaap Pijnenburg 232 224
Teammanager
André Krijger
Fysiotherapeut
De Clavers, Cees van Iwaarden 215802
Verzorgers
Jan Kloet  0624 369 999
Youk van Bezooijen 0657 316 909
Materiaalverzorging
Dies de Jonge  0625 045 158
Ass. Scheidsrechter
Ad Lindenbergh 230 537
Ron Verburg

SENIOREN
Coördinator senioren:
Lauran de Hond  0644 804 577 
2e  T Joffrey Geldof 0630 028 083 
ass. T Serge Quinten 0625 020 521
 L Peter Blomaard 0628 060 667
 M Richard de Jonge 0652 075 398
3e T Hans de Bruine 213 933
  Huib Quinten 0650 647 566
4e T Hans de Bruine 213 933
  L Lauran de Hond 0644 804 577
 L Laurens Oele 0651 072 777
5e L Lars Sonke 0648 206 496
7e T Ramon Krijger 0610 642 084
 L Laurens Jobse 0642 125 553
 PR Lennart Zweemer 0646 013 584

HOOFD JEUGDOPLEIDING
  John Ebert 0614 284 856

JEUGDCOÖRDINATOREN
A, B en C jun. Jan Zandee 211 999
D -pupillen Jean-Pierre de Keijzer 252 074
E-pupillen Jans Onderdijk 0640 269 855 
F-en Mini-pup. Guido v.d. Velde 0628 264 301

JUNIOREN
A1 T Willy Lund 0646 158 491  
 L Ad Joosse 0652 542 429
A2 T Erik Willemse 0612 892 545
 T Dirk Bakx 0621 283 149
A3 T Ivo van Loo 0652 317 818
 T Edwin Ganzeman 613 848
B1 T Jordi Heikens 0629 200 585 
 T Roy Weesepoel
B2  T Serge Ouinten 0625 020 521
 T Marco van Dijk 603 996
 T Kees Koopman 0613 733 401
 L Loek Schipper 0628 904 252
B3 T Kees Zwamborn 220 560
 T Jacco Louwerse 0651 745 415 
 L Els Zwamborn 220 560
B4 T Wijbrand Boonstra 0612 275 775
 L Danny Hijdra 0641 872 873
 L Jeroen Vernooijs 0648 270 655
B5 T Ronald Smits 216 506
 T André Smit 250 693
 T Peter Vogel 211 401
B6 T Gerhard Lowiesse 251 771
 T Gerben Pronk 0624 911 879
 T Michel Bredouw 211 698
MB1 T André Bustraan 0622 124 754
 T Adri Vermue 0653 664 467
 T Renzo Vermue 0683 230 361
C1 T Jimmy Verlinde 0633 944 536
 L John Mol 0653 730 658

C2  T Jan Bouman 0613 174 035
 T Francois Verrijzer 250 148
 T  Edwin van Herwijnen 404 113
C3 T Robert Veldhuizen 232 338
 T Michael Kole 233 973
 T Piet-Jan Kole 0629 594 853
C4 T Wietze van Ruiten 340 888
 T Marco Wagenaar 0654 638 426
C5 T Femke de Keijzer 0617 845 784
 T Rolf Bosboom 271 570
C6 T Marco van de Linde 271 020
 T Martin Huysse  0628 904 218 
C7 T Mischa Flore 0639 570 796
MC1 T Martin van Dijk 0650 502 099
 T Maurice van Dijk 0655 971 329

PUPILLEN
D1 T Martijn Fonteine 06 46 04 20 23
 T Wilmar Pathuis 06 13 62 53 47
 T Robin Jilleba 06 24 39 40 71
D2 T Jeroen Gerritse
 T Patrick Verboom
D3 T Patrick Bunt 22 22 72 
 T Erik van Eijkeren 06 51 72 85 85
D4 T Barry Sonke 06 20 41 70 48 
 T Arjan Sandee 06 50 50 54 61
D5 T Gerard de Nooijer 25 03 54
 T Miranda Schog 06 22 79 50 68
 T Charlo Blommaert 06 31 29 13 00  
D6 T Jeroen van Gastel
 T Rob Nonnekens
 T Eduard Schippers
 T Geuch Zijlma
D7 T Michael Romijn 06 22 77 87 86
 T Leon van Campen
MD1 T Carolien Slootmaker 06 36 56 31 90
 T Jans Onderdijk 06 40 26 98 55
E1 T Wijbrand Boonstra 06 12 27 57 75
E2 T Rien de Bruine 06 23 35 60 68
 T Arjo Schroevers 06 13 01 08 81
E3 T Marcel Kole 06 51 14 39 66  
 T Gerard Tibbe 06 51 33 21 22
 T Peter Dalebout 06 51 56 46 06 
E4 T Adin Djacusic 06 19 73 07 01
 L Antoine Hoogerheide 06 15 08 47 01
E5 T Sem Arturo
 T Martijn Brouwer 06 29 33 91 78
 T Els Verboom 06 51 02 89 61
E6 T Sander van Rooijen 06 53 78 49 97
T  Albert Joosse 06 46 75 35 92
 T Dirk Rooze 06 23 07 41 20
E7 T Kornelis Kamerling 06 53 54 71 20
 T Ivo Collet 06 20 88 08 54
 T Michael Romijn 06 22 99 83 17
E8 T Guido van de Velde 06 28 26 43 01
 T Bert Bakker 06 28 87 71 46
E9 T Ricardo de Marco 06 20 88 73 25
F1 T Art-jan Honkoop 06 12 40 02 10
 T Lothar Gerling 06 42 78 36 46
 T Ad Spelier 06 20 34 76 41
 C Sylvester Koenen 06 11 34 13 55
F2 T Joris Meijaard 06 14 77 87 01
 T Emiel Jansen 06 25 49 71 89
F3 T Ad Rottier 22 10 00 
 T Martijn Roelands 06 54 74 37 37
 T Peter Korstanje 25 02 13 
F4 T Richard Pijpelink 06 54 37 21 05
 T Robin Scholten 06 14 54 86 98
F5 T Vincent Peemen 06 46 15 51 25
 T David van Vliet 06 30 51 77 51
 T Martijn Brouwer 06 29 33 91 78
 C Angelique Schrier 06 34 56 64 96
F6 T Martin Visser 06 15 82 35 74
 T Chris van Antwerpen 06 23 09 05 55
 T Leon Lagendijk 06 30 36 78 75

MINI-PUPILLEN
 T Erik van Eijkeren 06 51 72 85 85
 T Wilbert Kusse 06 23 77 25 33
 T Michel Nieuwenhuize 06 23 36 66 92
 T Niels Meijer 06 46 04 55 96
 T Arno de Jonge 06 14 32 50 33
 T Esther Verhulst 06 22 08 92 51

35+ VOETBAL
Humphry Scholten 0652 682 829

45+ VOETBAL
Danny Boonman 0655 592 953

ZAALVOETBAL
Contactpersoon:
Ronald Krijger 0651 977 203

OVERIGE NAMEN

Webteam
Arie van Bochove, Antoine van Goethem,
Martin Robesin, Miranda Schog, Ron Quinten en 
Sylvester Koene.
webmaster@vvkloetinge.nl
Aanspreekpunt clubhuis
Erica Vermeulen 0623 302 666
tvermeulen@zeelandnet.nl
Sponsorhome
Stephanie van Weele 0646 258 455
Accommodatiezaken
Rinus Dieleman 214 777
Jaap Vis 230 626
Toezichthouder/terreinbeheer
Ton de Jong 0625 037 543
Ledenadministratie
Wim de Vos 220 263
Archief
Joop Quinten 223 139
Bezorging clubblad
Henk Steenbakker 214 403
Ophalen oud papier
Jaap en Janet Vis 230 626
Scheidsrechterscoördinator
Ko Witte
Vertrouwenspersoon
Ton de Craene
vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Erevoorzitter
Leen Kraak

Ereleden
Cees de Vrieze
Adri de Bruine
Paul Dekker
Adri de Graaf
Hans Verstraate
Jan den Dekker

BUSINESSCLUB VV KLOETINGE
Voorzitter
Peter Louwman 0651 226 274
Penningmeester
Abko  Nijssee  0622 412 625
Secretaris:
Stephanie van Weelee 0646 258 455

Voor alle communicatie geldt
niet meer e na 22.00 uur!

TRAINERS / LEIDERS EN ALGEMENE ACTIVITEITENInfo




