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Voetbalvereniging  Kloetinge
Opgericht 28 november 1931
Aantal leden 800
Clubkleuren shirt groen-wit gesteept / broek wit / kousen wit-groen
Accommodatie 3 grasvelden, 1 kunstgrasveld, 1 kunstgras-trainingsveld, 
 overdekte tribune 250 pers.  Telefoon
Terrein Wesselopark, Noordeinde 5c 4481 BJ Kloetinge 0113 213173
Correspondentieadres Coxstraat 36 4421 DA Kapelle 0113 330474
E-mailadres secretariaat@vvkloetinge.nl
Internet www.vvkloetinge.nl

Bestuur
Voorzitter Rinus Dieleman voorzitter@vvkloetinge.nl 0113 214777
   0651 350030
Vice-voorzitter Jos Verpaalen vicevoorzitter@vvkloetinge.nl 0113 232869
Secretaris Jan Weeda secretariaat@vvkloetinge.nl 0113 330474
Penningmeester Cees de Vrieze penningmeester@vvkloetinge.nl 0113 603867
Voorzitter jeugd Sam de Vlieger jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl 0610 707213
Technische zaken Dirk Veldhof dvvkloetinge@gmail.com 0113 216658
Wedstrijdzaken Antoine van Goethem wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 0113 250839

Jeugdbestuur
Voorzitter Sam de Vlieger jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl 0610 707213
Hoofd Jeugdopleiding (HJO) John Ebert johnebert@zeelandnet.nl 0614 284856
Wedstrijdzaken Antoine van Goethem wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 0113 250839

Algemeen
Administrateur Ben Bouwmeister bouwmeist@zeelandnet.nl 0113 214311
Archief Joop Quinten jiquinten@zeelandnet.nl 0113 223139
Clubblad Adri de Bruine abdebruine@zeelandnet.nl 0113 228388
Clubhuis Erica Vermeulen tvermeulen@zeelandnet.nl 0113 233387
Consul Jan v.d. Plasse jan1947@zeelandnet.nl 0113 212391
Ledenadministratie Wim de Vos tweevosjes@zeelandnet.nl 0113 220263
Sponsorhome Denice Dekker denice_dekker@hotmail.com 0113 214576
Zaalvoetbalsecretariaat Ronald Krijger r.krijger4@kpnplanet.nl 0113 231104

Businessclub vv Kloetinge
Voorzitter Kees Gorsse gorsse@zsbhandel.nl 0113 317320
Secretaresse Neeta Schikker schikker@zsbconstructie.nl 0113 317320
Evenementen Stephanie van Weele jkdebruine@zeelandnet.nl 0646 258455
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Kantoorartikelen Kantoormeubilair Documentsystemen Facilitaire producten Relatiegeschenken Handyman service Logistiek ontzorgen

Bouman KantoorTotaal is een business-to-business bedrijf, gevestigd in Goes, Terneuzen en Vlissingen. In het najaar van 2013 
openen wij onze vierde vestiging in Roosendaal. Wij bieden voornamelijk kantoorartikelen, -meubilair, documentsystemen, 
facilitaire producten en relatiegeschenken aan, voor kantoor- en schoolinrichtingen. Bij ons staat niet het ‘product’ centraal, 
maar juist de ‘oplossing’ die een relatie wenst om zijn of haar bedrijfsvoering en processen te continueren en te optimalise-
ren. et raa t j ns m een e c ënte en ns reren e kant r m e n  met  r erant r  erken en z r  r et 
milieu. 

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

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

@BoumanKT

GOES      |      TERNEUZEN      |        VLISSINGEN      |       ROOSENDAAL

www.boumankantoortotaal.nl

De complete werkplek

Naamloos-2   1 27-8-2013   8:54:56
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steelwelding
Uitzenden en detacheren van 

vakkundig personeel in 
constructie- en scheepsbouw, 

offshore en petrochemie

Kloetingseweg 45
Postbus 202, 4460 AE  GOES
tel. 0113 23 28 00
fax 0113 21 18 01
info@dedrienotarissen.nl
www.dedrienotarissen.nl

Sterk in glas & schilderwerk

0113 - 577 220   •   www.roegiersdekoeijer.nl

Eerst kijken beide heren terug op het 
afgelopen seizoen. Rinus Dieleman: 
“Sportief gezien hebben we een goed 
seizoen gehad. Maar ook wat betreft 
de accommodatie hebben we weer een 
stapje vooruitgezet. De keuken wordt 
vernieuwd. Veld 2 is voorzien van een 
nieuwe mat. Veld 3 is gerenoveerd. En 
het hoofdveld en veld 4 zijn weer onder 
handen genomen.”
De jeugdvoorzitter vult aan: “Bij de jeugd-
elftallen was er  bij een enkel elftal enige 
teleurstelling, net geen kampioen of net 
niet de beker gewonnen. Toch waren er 
weer voldoende kampioenschappen te 
vieren, zoals dat natuurlijk ook hoort bij 
een vereniging als Kloetinge.” Samen-
vattend kan er worden gesteld dat het 
afgelopen seizoen sportief, financieel en 
qua verdere ontwikkeling van de accom-
modatie uitstekend is geweest. 

Nieuw betaalsysteem
Beide voorzitters zijn het erover eens dat 
je als vereniging steeds stapjes vooruit 
dient te zetten, niet stil moet zitten maar 
door moet ontwikkelen. Rinus Dieleman: 
“Zo zullen we overgaan op een nieuw 

betaalsysteem, n.l. het cashless betalen. 
We zijn daarin een voorloper in Zeeland. 
Voordeel van deze nieuwe manier van 
betalen is dat er minder contant geld 
in omloop is. Dit komt de veiligheid ten 
goede en het afrekenen gaat veel snel-
ler.”

Veel eigen jeugd
“Nu we het toch over geld hebben het 
volgende: ook wat sponsoren betreft 
hebben we een stap vooruitgezet. 
Naast een contract met hoofdsponsor 
Rabobank hebben we ook een sponsor-
contract afgesloten met de combinatie 
Bouman-de Bruine. De Rabobank richt 
zich in eerste instantie meer op de 
jeugd terwijl de combinatie Bouman-de 
Bruine zich richt op de vereniging.” “De 
jeugdafdeling is blij met deze ontwikke-
lingen”, geeft Sam de Vlieger aan, “want 
we willen onze jeugd zodanig opleiden, 
dat ze binnen onze eigen vereniging op 
een zo hoog mogelijk niveau van hun 
sport kunnen genieten. Veel eigen jeugd 
in het 1e dus. Daar zijn natuurlijk goed 
geschoolde en enthousiaste trainers 
voor nodig. Daar moeten we in blijven 

investeren. Aan de andere kant: bij Kloe-
tinge is voor iedereen plaats. Ruimte om 
gewoon lekker op je eigen niveau tegen 
een balletje te trappen moet er blijven.” 
Hierop voortbordurend spreekt Rinus 
Dieleman de verwachting uit dat het 1e 
in het linkerrijtje eindigt, in ieder geval 
eerder van degradatiezorgen is bevrijd 
dan in het afgelopen seizoen. 

Normen en waarden
Beide heren wijzen tenslotte op de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid van 
een club als Kloetinge. Zo werd er o.a. 
gevoetbald voor Stichting Jayden en ge-
fietst voor hulp aan opvanghuis ‘Amecet’ 
in Oeganda. Vanuit onze clubcultuur 
zullen dergelijke activiteiten ontplooid 
blijven worden. Ook zal er blijvend wor-
den geinvesteerd in de naleving van be-
paalde normen en waarden, want zonder 
respect is er geen voetbal.

Nadat Rinus Dieleman en Sam de Vlieger 
eendrachtig het glas hebben geheven 
wordt er geproost op een sportief, groen-
wit seizoen.

Uitdaging voor de komende seizoenen:
doorontwikkelen

Blijven investeren

Juli 2013, een rustige locatie in Goes: zowel 
voorzitter Rinus Dieleman als kersverse jeugd-
voorzitter Sam de Vlieger beamen het volmon-
dig: de fundering van vv Kloetinge is stevig, er 
is nu ruimte om door te ontwikkelen. Daarover 
later meer. 

Beide voorzitters, Rinus Dieleman en Sam de Vlieger

door Jos Verpaalen

FOTO DIRK VELDHOF

Canvaro
Bureauprogramma. Het ergonomische concept.

Voor ieder budget een oplossing!

Canvaro biedt eindeloos facilitair gemak, 
niet alleen vanwege haar eenvoudige 
montage en demontage, maar ook 
vanwege haar verschillende hoogte in- 
& verstellingen. Instelbaar d.m.v. inbus 
sleutel of snelspanner (62 – 86 cm), ver-
stelbaar middels een slinger (62 – 87 cm) 
of elektromotorische hoogte verstelling 
(62 – 128 cm). Daarmee voldoet ASSMANN 
ruim aan de voorgeschreven ARBO- en 
andere wettelijke normeringen.

www.assmann.de/nl/canvaro

Bouman Kantoortotaal BV
Columbusweg 8 · 4462 HB Goes
T. 0113 – 27 19 55
E. goes@boumankantoortotaal.nl
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“Bouman KantoorTotaal kan grote 
projecten aan. Daarbij is hij heel ruim-
denkend. Soms is de opdracht nog niet 
helemaal duidelijk. Wanneer Wim de 
ruimte gezien heeft, heb ik binnen een 
kleine twee weken een tekening in mijn 
mailbox. Dan kijk ik ernaar en dan denk 
ik: ja dat is het! Precies wat ik dacht! 
Dat is het stukje toevoeging wat ik bij 
Bouman zo prettig vind.”

Jeannette vindt Bouman KantoorTotaal 
een modern en jong bedrijf. “Jullie gaan 
echt met de tijd mee. Hierdoor kunnen 
jullie snel acteren op deze markt. Ik 
denk dat 
dit een groot voordeel is en persoonlijk 
vind ik dat erg verfrissend. Daarbij uiten 
jullie je niet als commercieel bedrijf. 
Zodra ik jullie nodig heb, bel of mail ik. 

Dit voelen jullie goed aan en hierin 
onderscheiden jullie je ook.”

Jeannette geeft verder aan dat ze zelf 
meer een ‘mailer’ is. “Ik vind de tele-
foon een stoorzender, omdat ik dan van 
mijn dagelijkse werkzaamheden gehaald 
wordt. Het is misschien niet zo persoon-
lijk, maar voor mij werkt het prima! Wim 
kan hierin heel snel schakelen. Hij voelt 
goed aan wat de klant wil. Daarom mailt 
hij altijd binnen dezelfde dag terug!”

“Kortom, de kwaliteit is goed en het 
bedrijf komt altijd afspraken na. Wat 
wordt verteld, wordt geleverd. Bouman 
is gewoon een bedrijf waar je tevreden 
over ben. Zodra je daar achter ben, weet 
je het bedrijf snel te vinden en ga je 
ernaar terug.”

Jeannette Meulmeester, senior 
medewerker Facilitaire Services bij 
Rabobank Oosterschelde, is tevre-
den over de werkwijze van Bouman 
KantoorTotaal en de aanvullingen die 
de organisatie geeft bij projecten. “Ik 
ben zelf geen creatieve denker. Als ik 
een ruimte in moet vullen, kan ik al-
leen in bureautjes denken. Wim komt 
vervolgens op het idee om hoekjes 
te creëren door middel van diverse 
invullingen.”

“Ze vullen ons goed aan”

“KYOCERA is verantwoordelijk voor de 
verkoop van geavanceerde en milieu-
vriendelijke documentoplossingen in Ne-
derland die de klant kwaliteit, betrouw-
baarheid en continuïteit garandeert. 
Kyocera voert een uitgebreid portfolio 
zwart-wit en kleurenprinters en multi-
functionals.

Duurzaamheid maakt een wezenlijk deel 
uit van de dagelijkse activiteiten bij 
KYOCERA. Sinds de oprichting worden 
initiatieven ter ondersteuning van mili-
eubehoud geïmplementeerd. Alle printers 
en multifunctionals van KYOCERA zijn 
voorzien van een keramische drum die 
tijdens de levensduur van de machine 
niet vervangen hoeft te worden. Dat 
scheelt aanzienlijk in de verbruikskos-
ten omdat alleen de toner vervangen 
hoeft te worden en spaart bovendien het 
milieu. 

KYOCERA is wereldwijd actief op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord

“Prettige gezamenlijke visie”

“KYOCERA en Bouman KantoorTotaal heb-
ben samen een visie. Zorg voor slimme, 
milieuvriendelijke en kostenbesparende 
doc mentoplossingen die de efficienc  
in de dagelijkse praktijk verhogen”, zegt 
Marcel van Goozen, Commercieel manager 
bij KYOCERA Document Solutions  
Nederland B.V.

ondernemen. Wij zijn ons bewust 
van onze plicht als onderdeel van de 
samenleving. Daarom ondersteunen wij 
bijvoorbeeld maatschappelijke initiatie-
ven binnen ons netwerk met expertise, 
mankracht of donatie.

Onze partner Bouman KantoorTotaal 
kan u volledig ontzorgen met managed 
document services (MDS). KYOCERA MDS 
optimaliseert uw gehele documentenout-
put maar ook uw werkprocessen, bevei-
liging en privacy van documentstromen 
en vermindert uw impact op het milieu. 
De ervaring leert dat MDS uw document-
kosten met ongeveer 30% kan reduceren. 
Optimaal document management geeft 
uw medewerkers en IT-afdeling de gele-
genheid om hun focus te richten op het 
behalen van omzet en het ondersteunen 
van uw klanten, wat van groot belang 
is in deze tijd. Ongeacht de grootte van 
u  e r j  u r teert a t j  an e 
meerwaarde van Kyocera MDS.”

                                           maar 1 doel: tevreden klanten! 
Relaties aan het woord over hun             mening van de organisatie. 

Bouman KantoorTotaal heeft 
  mening van de organisatie. 
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Cornee Hertogh, Manager ICT bij DRV 
Accountants & Adviseurs, is via een 
netwerkbijeenkomst in contact geko-
men met Patrick Lindhout, account-
manager bij Bouman KantoorTotaal. 
“Ik merk dat Patrick bijna letterlijk 
dag en nacht voor zijn klanten klaar 
staat.”

Cornee is tevreden over het contact met 
Bouman. “Ik vind het prettig dat mijn 
aanspreekpunt van vier jaar geleden, 
nog steeds mijn aanspreekpunt is. Er 
is dus gelukkig weinig verloop. Anders 
moet je elkaar steeds opnieuw leren 
kennen.” Bij DRV zijn onlangs bij alle 
elf de vestigingen nieuwe multifunctio-
nals geleverd. “Kyocera-machines kan je 
natuurlijk op meerdere plekken krijgen. 
Alleen het contact met Bouman liep 
prettig en de offertes waren scherp, dat 
we voor deze organisatie als leverancier 
gekozen hebben.”

“De machines van Kyocera zijn goed. 
Hiermee bedoel ik dat er weinig sto- 
ringen plaatsvinden en ze duidelijk zijn 
de bediening. Kijk, stel dat Bouman een 
goede dienstverlener was, maar de ma 
chines waren niet goed geweest, dan 
waren die contacten ook heel anders ge-
lopen. Alleen de machines lopen lekker 
en daarom loopt het gesprek met

de leverancier ook goed. Daarbij denkt 
Bouman mee in de lopende zaken. Met 
ons vorige contract voor de multifunc-
tionals bij de organisatie, hadden we 
een aantal vragen. Bouman heeft hierbij 
goed meegeholpen. Sowieso worden er 
trouwens direct punten opgelost, als er 
iets aan de hand is. Het contact verloopt 
gewoon goed.”

Als laatst wilde Cornee de organisatie 
nog een tip meegeven, maar Bouman 
was hem al voor! “Nou ik wilde eigenlijk 
zeggen van breid de vestigingen verder 
uit dan alleen Zeeland, maar ik begreep 
dat er al een vestiging geopend gaat 
worden in Roosendaal. Ik kan me trou-
wens goed voorstellen dat je als bedrijf 
zijnde die spreiding wilt hoor. Je wordt 
toch herkend als je in meerdere regio’s 
gevestigd bent. Dat hebben wij met 
onze vestigingen bij DRV ook. Bedrijven 
willen vaak toch met lokale bedrijven 
zaken doen.”

“Ook de machines zijn goed”

Santien Kievit, Office Manager bij Bison International, laat alleen maar positie-
ve geluiden horen over de relatie met Bouman. Samen met Sjoukje Mouthaan 
en Irma Hage heeft zij regelmatig contact met de organisatie. In 2005 werd 
Santien, via Cor Lagendijk, partner met Bouman. “Cor was lid van de business 
club Kloetinge. Hij wist dat ik bezig was met de inrichting van de kantine van 
ons nieuwe distributiecentrum en dat ik een keer wat anders wilde. Hij gaf me 
de tip om eens bij Bouman binnen te lopen en te kijken wat hij allemaal heeft. 
Dat was de start van een fijne samenwerking!”

“Alles is zo positief!”

Santien laat gedurende het hele gesprek 
de woorden ‘service’ en ‘ontzorgen’ 
terugkomen. “Ik hoor nooit een ‘ja, 
maar…’. Het is altijd direct van oké, dat 
doen we, dat regelen we voor je. En dat 
werkt wel zo plezierig! Ze zorgen goed 
voor hun klanten. Niets is te veel. Daar-
bij denken de medewerkers van Bouman 
goed met ons mee. Dat is iets wat we 
erg nodig hadden bij de implementatie 
van de nieuwe copiers/printers. Het is 
met name Patrick Lindhout die hierin 
zeer behulpzaam is. Bouman brengt de 
huidige situatie goed in kaart en geeft 
advies hoe het ook of beter kan.

”Santiens vertrouwen is groot in de
organisatie. “Ik weet zeker dat als ik 
ergens niet tevreden over ben, ik dit 
goed kan bespreken met Bouman en 
dat we samen tot een oplossing komen. 
Daarmee creëer je een zekere rust.”

Bouman KantoorTotaal houdt verder de 
voorraad kantoorartikelen bij en vult al-
les automatisch aan. “Ja, ook dat bevalt 
prima! Naast de voorraad in Goes houden 
ze nu ook de voorraad in ons kantoor 
in Rotterdam op peil. Daarbij ontzorgen 
ze je volledig en is er altijd ruimte voor 
iets extra’s”, vindt Santien. Verder vindt

ze dat de snelheid van het terug rea-
geren bijna niet beter kan. “Stuur je ‘s 
middags een verzoek per mail, dan heb 
je de volgende ochtend al een reactie.”

“Ik raad Bouman KantoorTotaal aan om 
zeker zo door te gaan. Verslap je service-
graad, je snelle reactie richting klanten 
en het ontzorgen niet. En blijf pro-ac-
tief! Daarin kan Bouman zich blijven 
onderscheiden van de concurrentie. En 
houdt het ‘u vraagt, wij draaien’ aan!”

                                           maar 1 doel: tevreden klanten! 
Relaties aan het woord over hun             mening van de organisatie. 

Bouman KantoorTotaal heeft 
  mening van de organisatie. 
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Bouman KantoorTotaal heeft  maar 1 doel: tevreden klanten!
Relaties geven hun  mening over de organisatie.
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DEKKER B.V.

Plezier
Hij is ook anderhalf jaar trainer geweest 
van vv Kloetinge. Dolf: “Ik heb er met 
heel veel plezier gewerkt en zeker ook 
met de mensen om het eerste elftal heen. 
Het is een heel fijne club, die gezien de 
financiële mogelijkheden altijd goed 
presteert.” Van Kloetinge ging hij als 
hoofdtrainer naar RBC Roosendaal en nu 
werkt hij bij de Jeugd Voetbal Opleiding 
Zeeland (JVOZ). Dolf: “Ik ben mede-op-
richter en mede-eigenaar van de voetba-
lopleiding, ik ben er trainer en bestuurs-
lid en tot voor kort hoofd jeugdopleiding. 
We proberen individuele spelers beter te 
maken, zodat ze eventueel naar het be-
taalde voetbal kunnen. Halen ze dat niet, 
dan zijn het vaak gewaardeerde krachten 
bij de Zeeuwse topclubs.”

Vertrouwen
Begin juli kocht Dolf een huis. “Het is 
een herenhuis in het centrum van Zie-
rikzee met voldoende ruimte en deels 
al ingericht naar mijn smaak. Een ma-
kelaar in Goes, waar ik ook wel had wil-
len wonen, zei: ‘Waarom ga je niet naar 
Jan-Kees de Bruine?’ Mijn reactie was: 
‘Die ken ik!’ Ik heb meteen contact op-
genomen en daar heb ik geen spijt van. 
Ik houd van zijn no-nonsense aanpak. Ik 
weet dat de kwaliteit hoog is en dat alles 
goed geregeld wordt. Ik wil zeker weten, 

dat ik belangrijke financiële gegevens 
met een gerust hart kan achterlaten. Dat 
vertrouwen heb ik in Jan-Kees. Ik heb de 
hele financiering met de benodigde ver-
zekeringen in zijn handen gegeven. En 
dat is prima verlopen; alles is uitstekend 
en snel geregeld.

Ik heb meer verstand van voetballen dan 
van hypotheken; Jan-Kees weet best veel 
van voetballen, maar hij weet veel meer 
van hypotheken en verzekeringen.
Op dat gebied is hij de expert.”

Dolf Roks is bekend geworden als trainer van 

Sparta Rotterdam; hij werkte daar met de jeugd, 

als hoofdtrainer en als technisch directeur. Hij 

had bekende voetballers als Nordin Boukhari, 

Danny Koevermans, Regi Blinker en de gebroe-

ders De Nooijer onder zijn hoede. Hij werkte sa-

men met o.a. Wim van Hanegem, Frank Rijkaard 

en Henk ten Cate.     

 

Meer verstand van...

“Als klant van Jan-Kees ben ik ook een beetje sponsor 
van vv Kloetinge; een klein deel van de rekening gaat als 
sponsoring naar de club!”

FOTO’S DIRK VELDHOF

Dolf Roks en Joeri Mulder tijdens de wedstrijd van het Zeeuws Elftal tegen FC Twente De Bruine hypotheken -  Oostwal 103 , Goes

door Adri de Bruine

Dolf Roks
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Preventief coachen en juiste keuzes
maken
Op zaterdag 27 juli is de Kloetingeselec-
tie aanwezig op het Wesselopark voor een 
eerste trainingsbijeenkomst. De spelers 
zijn ontspannen bezig. Diederik geeft ge-
dreven zijn aanwijzingen, maar tussen de 
bedrijven door strijkt hij graag even neer 
op een natgeregend terrasje om de PZC 
en ons te woord te staan. Waar de PZC uit 
is op nieuws over de speelwijze, de mo-

Natuurlijk zijn het aardige getallen, maar wat voor de 
jubilerende trainer van Kloetinge vooral telt is wat je 
daar mee doet

De meerwaarde van ervaring
Jubilaris voelt Diederik Hiensch zich niet zozeer. 

Toch heeft hij er 300 officiële wedstrijden opzit-

ten als hoofdtrainer van vv Kloetinge, waarvan 

250 in de hoofdklasse. Geen geringe prestatie, 

maar wat betekent dit nu? Wat brengt het de 

spelers aan extra’s? En welk ambitieniveau is 

realistisch voor de club? We spraken erover met 

Diederik aan de vooravond van zijn 12e seizoen 

als hoofdtrainer van een hoofdklasser. 

gelijkheden van de nieuwe selectie en de 
verwachtingen voor het nieuwe seizoen, 
is voor ons gesprek zijn jubileum de in-
steek. Dat gegeven op zich blijkt hem niet 
bijzonder te boeien. Wat ‘m veel meer 
zegt is de ervaring die elf seizoenen op 
dit niveau heeft gebracht. Natuurlijk zijn 
het aardige getallen, maar wat voor de ju-
bilerende trainer van Kloetinge vooral telt 
is wat je daar mee doet, wat de meerwaar-
de is. “Door de jaren heen ga je precies 
zien hoe je een ploeg nog kan sturen op 
dit niveau, zeker bij balverlies kan ik dat 
goed gebruiken bij wat ik preventief coa-
chen noem. Wat het team aan de bal doet, 
daar heb je als coach niet zo veel invloed 
op. Het gaat er dan om spelers bewust te 
maken van bedoelingen en ruimtes om de 
juiste keuzes te maken. Mijn ervaring op 
dit niveau kan ik volop aanwenden om 
spelers op dat punt verder te helpen en 
daarmee het team te versterken. In het 
veld moet de speler zelf de keuze maken, 
dit hangt natuurlijk ook nauw samen met 
de kwaliteit van een speler .”

De club is gegroeid
Kloetinge is de laatste jaren meegegaan 
met zijn tijd en dat was volgens Diederik 

hard nodig. “Toen ik vertrok naar Ter-
neuzen kabbelde de club in mijn optiek 
voort. Sindsdien is er veel veranderd. 
De accommodatie is aangepakt, er is 
een succesvol bedrijventoernooi, de 
jaarlijkse ATB-tocht is een begrip en ik 
ben erg blij met het nieuwe kunstgras-
veld. Ik noem maar een paar dingen, er 
zit schwung in de club, de uitstraling 
is goed. Dat biedt perspectieven voor 
de toekomst en daarom zijn we vorig 
seizoen gestart met het talententraject 
om meer aandacht te geven aan boven-
gemiddelde spelers, van de E-pupillen 
t/m het tweede. Kloetinge moet het 
hebben van jeugdige talenten uit de 
regio en het is daarom, naast de eigen 
aanpak, ook belangrijk om samen te 
werken met de JVOZ. In mijn optiek is 
dat zeker geen concurrent. JVOZ leidt 
op tot een zeer goed niveau en levert 
ook weer betere spelers ‘terug’ aan 
Kloetinge. Daar moeten we juist van 
profiteren. Ook dat past bij het Kloe-
tinge van nu. Toen ik terugkwam trof ik 
een club in beweging aan en dat proces 
zet zich ook sportief gezien voort. Als 
je kijkt wat hier gebeurt met beperkte 
middelen voor dit niveau, kunnen we 
trots zijn dat Kloetinge zo goed pres-
teert. Ik merk dat veel mensen dat van-
zelfsprekend vinden, maar geloof me, 
dat is het niet. Dat Kloetinge zich goed 
staande houdt op dit niveau vraagt ont-
zettend veel energie, tijd en inzet.”

Zonder ambitie kom je nergens
Dat Kloetinge op korte termijn in de 
Topklasse acteert, is dan ook niet re-
alistisch, maar Diederik acht het niet 
uitgesloten. “Doelstelling is nu om een 
stabiele hoofdklasser te zijn, maar als 
alles klopt is het zeker mogelijk om 
een stap te zetten. Het moet passen bij 
de visie van de club, alle voorwaarden 
moeten er zijn en het is onvermijdelijk 
om met andere budgetten te werken. 

Diederik in zijn debuutjaar als trainer van Kloetinge C1 (in het midden Marco van Basten - 1987)

FOTO RIEN WALRAVEN

door Arjan van Schaik

Sponsoring wordt dan nog belangrijker. 
Op cruciale posities heb je spelers no-
dig met ervaring op hoog niveau. Bij de 
sterke hoofdklassers zie je meestal drie, 
vier routiniers, vaak ex-profs rondlopen. 
Dat maakt een ontzettend groot verschil 
en dat zie je aan het eind van de rit in 
de punten terug. Onze kracht schuilt nu 

vooral in de gezamenlijkheid. We stre-
ven naar een uitgebalanceerd totaal-
plaatje. Creativiteit, snelheid, kracht, 
scorend vermogen, het moet er allemaal 
zijn. Binnen de vaste speelwijze maken 
we daar de puzzel mee en dit seizoen 
ziet het er op papier veelbelovend uit. 
Maar zonder ambitie kom je natuur-

lijk nooit een stap verder. Met de juiste 
randvoorwaarden, waaronder een steeds 
betere jeugdopleiding, denk ik dat Kloe-
tinge binnen een jaar of vijf kampioens-
kandidaat kan zijn.”

Terugblikken 
Ook al zegt een jubileum hem weinig en 
is Diederik van nature geen ‘terugblik-
ker’, toch fonkelen zijn ogen als ik ’m 
vraag naar een spraakmakende of bij-
zondere herinnering. “In één van mijn 
eerste trainersjaren hadden we zo’n 
uitgebalanceerde ploeg waarbij alles 
klopte, maar redden we het net niet. Dat 
was een fantastisch seizoen met spelers 
als Wilco de Valk, Erik de Groene, Jeffrey 
van de Velde, Jan-Kees de Bruine en Jaap 
Pijnenburg. We speelden tegen Gronin-
gen en NAC voor de Amstel Cup, versloe-
gen in de competitie IJsselmeervogels 
twee keer en gaven Quick Boys een pak 
rammel in eigen huis. Mooie herinnerin-
gen zijn dat .”

Vruchten plukken
Afsluitend: “Natuurlijk heb ik het voor-
deel dat ik ook de trainerscursus geef en 
als CIOS-docent hele dagen met sport 
en jongeren bezig ben. Dat geeft me als 
trainer extra mogelijkheden en inzichten 
waar ik dankbaar gebruik van maak.” 
Het moge duidelijk zijn, de oefenmees-
ter van Kloetinge weet zeer goed wat er 
te koop is en waar hij naar toe werkt. Zo-
lang het klikt en er geen profclub aan de 
deur rammelt, kan Kloetinge er nog vele 
jaren de vruchten van plukken.

Met Alex Ferguson in gedachten als 
lichtend voorbeeld nemen we afscheid, 
waarna Diederik zich, gedreven als altijd 
naar zijn spelers haast, die ondertussen 
onderworpen worden aan een fysieke 
test. Zijn 12de seizoen als hoofdtrainer 
van vv Kloetinge is begonnen! D
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De optelsom van zijn ervaring, een club
in beweging en een gezonde portie ambitie 
vormen de geschikte voedingsbodem voor 
succes
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Lol
Vooral Rob heeft plezier bij de kassa. 
“Dan zegt iemand dat hij een 65+ kaart 
heeft, maar die is dan nog geen 50. Dan 
moet ik wel lachen. Of een vrouw wil gra-
tis naar binnen en zegt: ‘Ik ben de vrouw 
van de scheidsrechter.’ Dan reageer ik: 
“Ja, je bent al de vierde die dat zegt, ha 
ha!”

Voorkomen
De stewards hebben vooral een pre-
ventieve taak, vinden ze. Ron: “Je zorgt 
ervoor dat alles goed verloopt rond de 
wedstrijd. En je voorkomt dat er iets 
gebeurt dat je niet wilt zien gebeuren. 
De mensen moeten zich veilig en op hun 

gemak voelen.” Eljan: “Het feit dat je 
aanwezig bent, doet al een hoop. Men-
sen zien ons en weten dat er controle is.” 

Humor
Als er dan ingegrepen moet worden, 
gaat het vaak over bier drinken buiten 
de kantine of het terras, voor de omhei-
ning staan of grof taalgebruik. Opvallend 
genoeg gaat het dan vaak over eigen le-
den. Humor is bij het aanspreken voor de 
mannen een belangrijk wapen.
En verder goed inschatten hoe de betref-
fende persoon erbij loopt, meent Ron: 
“Heeft hij al diep in het glaasje gekeken 
of niet? Is hij al eerder aangesproken? 
Het bepaalt allemaal op welke manier je 
mensen aanspreekt.”

Wens 
Naast de zendertjes waarmee er contact 
is met elkaar, zijn de herkenbare groene 
jassen belangrijke attributen voor de 
stewards. Eljan: “Je bent zichtbaar. Men-

sen spreken je eerder aan als ze iets 
nodig hebben of zo.” Op dit gebied ligt 
er nog een grote wens van de mannen. 
Joop: “We hebben nieuwe jacks nodig, 
dit kan echt niet meer. Ze zijn dun en 
versleten. In de winter houden we onze 
eigen jas er onder aan!”

Twintig procent
Als je van voetbal houdt én van het con-
tact met de mensen om het veld, is ste-
ward zijn leuk vrijwilligerswerk. Het is 
in ieder geval méér dan gezellig langs de 
lijn staan. Ron: “Van een wedstrijd zie ik 
echt maar twintig procent, zeg maar. Je 
bent voortdurend gericht op de mensen. 
Dat is je werk, die paar uren.”

De stewards

Wij willen dat de mensen zich veilig en op hun gemak voelen

‘Het feit dat je aanwezig bent, doet al een hoop’

Eljan Maat, Ron Verburg, Rob de Ronde en Joop 

Quinten zijn de stewards bij vv Kloetinge. Als 

het eerste zijn thuiswedstrijd speelt, zijn ze te 

vinden op het Wesselopark. Ieder op zijn eigen 

positie, want daar zijn afspraken over gemaakt. 

Rob of Eljan staat bij de ingang bij de kassa, Joop 

controleert de kaartjes bij de tribune en Ron is 

rondom het veld te vinden. Hun motivatie? “We 

houden allemaal van het voetbal zelf, maar het 

omgaan met de mensen is echt het leukst.”

FOTO HANNIE KLOET

door Gerben Polderdijk

Ron Verburg, Rob de Ronde, Joop Quinten en Eljan Maat

De Jonge
Goes, Pearyweg 10, 0113-214810

Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Voor het zakelijke gezin

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 3,7 L/100 km (27,0 km/L) t/m 4,0 L/100km (25,0 km/L), CO2 85-92 gr/km.

Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en 20.000km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Info via zakelijk@toyotafs.nl of 0347 - 367 952. 
Afgebeeld: Auris TS Hybrid Lease (€ 26.670,-). Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

De nieuwe Auris TS Hybrid is de ideale zakenauto voor het hele gezin. Want deze nieuwe wagon van Toyota combineert de 
grootste bagageruimte in zijn klasse met een lage bijtelling van slechts 14%. Door zijn lage vanafprijs van € 24.750,- least u 
de Auris TS al vanaf € 339,- per maand. De Auris TS Hybrid is standaard zeer rijk uitgerust met o.a. een CVT-automaat en is er 
ook in extra aantrekkelijke lease uitvoeringen. Zo geniet u met de Hybrid Lease Pro-uitvoering van 17” lichtmetalen velgen, 
Toyota Touch & Go Plus navigatie, Privacy glass, cruise control, een Skyview panoramisch dak en HID-verlichting met 
meesturende koplampen en automatische schakeling voor groot licht. De Hybrid Lease Pro is er voor € 409,- per maand 
(€ 142,- netto bijtelling p/m). Vanaf 13 juli in de showroom. Kijk voor meer informatie op www.toyota.nl.

14% bijtelling 
€ 122,- bijtelling p/m

934_Toyota_AurisTouring_200x290_DeJonge_WT.indd   1 28-06-13   15:30
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Op 27 juli hield de eerste selectie een kennisma-
kingsdag. Na de ochtendtraining en een medische 
test waren spelers te gast op kotter ZZ6 van schip-
per/eigenaar Evert van de Zande sr. Samen met zijn 
zoon Evert jr. en Anita van de Zande hadden de mos-
selvissers deze dag georganiseerd. Ook alle dames 
waren uitgenodigd, dus een prima gelegenheid om 
elkaar beter te leren kennen.
Rond 3 uur werden de trossen losgegooid en om te 
laten zien hoe het mosselvissen in zijn werk gaat is 
er over één van de percelen een ‘sleepje’ gedaan. 
Daarna was het genieten van een drankje, salades 
en de overheerlijke vangst die werd bereid door 
Joop Kleppe en Martin Quist (jawel, de vader van 
Ingmar).

Op de terugreis werd het ruim volgepompt met wa-
ter, om een verfrissende duik te kunnen nemen, want 
het was behoorlijk warm die dag. Onderweg zijn er 
nog bruinvissen en zeehonden gespot.
Rond zes uur stond iedereen weer voldaan op de 
kade van Zierikzee. Een zeer geslaagde middag en 
prima initiatief!
Tot volgend jaar misschien...?

Een passagier

Net als het mosselseizoen is ook de
competitie weer van start gegaan

www.bouwopleidingzuidwest.nl • info@samenwerkingsverband.nl
www.scalda.nl • info@techniekdesign.nl

• Goes  Bouwopleiding Zeeland: Industriestraat 7 • Vlissingen ROC Scalda: Edisonweg 4a 

Ben je 16 jaar en heb je jouw VMBO diploma (bijna) op zak, dan hebben wij een schitterende 
toekomstkans voor jou! Wij bieden diverse banen mét opleiding in de bouw-, hout- en schildersector 

met goede carrièremogelijkheden.

BOZ WORDT
BOUWMENSEN

VAKKRACHTEN ZIJN STRAKS KEIHARD NODIG!

Seizoen geopend! 

FOTO’S BJORN QUARTEL

Seizoen geopend! 

Livingstoneweg 20, Goes
zie: meliesteglas.nl

Showroom geopend: ma. t/m vrij. van 08.00 tot 17.30 u.

Livingstoneweg 20, Goes
zie: meliesteglas.nl

Showroom geopend: ma. t/m vrij. van 08.00 tot 17.30 u.

ScreenLine 
®

jaloezie tussen dubbelglas
ook plissé en rolgordijn

• geen onderhoud
• zon- en privacy regulerend 
• strak design
• HR++ isolerend

ideaal voor keuken en badkamer!

jaloezie tussen dubbelglas
ook plissé en rolgordijn

• geen onderhoud
• zon- en privacy regulerend 
• strak design
• HR++ isolerend

ideaal voor keuken en badkamer!

Nieuw in Nederland, bewezen in de USA!

• Stralen met Sponge-Jet voor een perfect resultaat.

• Schoner voor mens en milieu.

Perfect stralen, schoon en stofarm!

SpongeBlasting Benelux BV | Stanleyweg 12, 4462GN Goes

 www.spongeblasting.nl

Nieuw in Nederland, bewezen in de USA!

• Stralen met Sponge-Jet voor een perfect resultaat.

• Schoner voor mens en milieu.

Perfect stralen, schoon en stofarm!

SpongeBlasting Benelux BV | Stanleyweg 12, 4462GN Goes

 www.spongeblasting.nl

Perfect stralen, bijna zonder stof!

Voorstad 41, 4461 KL Goes
tel. 0113 216963
info@drukkerijzeeland.com

Al meer dan 60 jaar
maken wij 

    mooi drukwerk!

   Jong
geleerd is...

Ook déze 
gids!

Schip met eigen zwembad en all-inclusive!
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Faasse & Fermont is een toonaangevende makelaardij, 
al meer dan 20 jaar actief in heel Zeeland. 

U kunt bij ons terecht voor verkoop, aankoop, 
taxaties of hypotheken van al uw onroerend goed. 

Bel ons voor meer info of maak een vrijblijvende afspraak!

bedrijfsonroerend goed  ◆ nieuwbouw ◆ woningen ◆ hypotheken en verzekeringen 

Kloetinge 2 2013-2014 reserve hoofdklasse
FOTO RIEN WALRAVEN

agrisneltank

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

• incasso
• huurincasso
• procedures
• juridisch advies
• executies

T 0113-246333
www.agintimmermans.nl

      Goes Bergen op Zoom Tilburg Zevenbergen Rotterdam

Marco Rave,  gerechtsdeurwaarder
06-53372359

Wenst alle
teams van 

VV Kloetinge
een geweldig

seizoen!

ZuidWest Lease. Rijdt zeker.   www.zuidwestlease.nl

Achter: Serge Quinten, Aykut Akbulut, Jihad Azzagari, Stef de Goederen, Mark Deprez, Peter Blomaard (elftalleider).
Midden: Jacob Dijkstra (fotograaf), Wim Francke (verzorger), Erwin van der Linden, Robin Godeschalk, Len Wolters, Kaj Walraven, Bajram Bajra,
Jordan van Langevelde (trainer), Richard de Jonge (materiaal).
Voor: Sylvester Jubitana, Merijn Corstanje, Bas Biesterbosch, Gino Secreve, Vincent Witkam, Joël Dekker.
Op de foto ontbreken: Joost Janse, Rudy Nuijten, Jimmy Verlinde en Ugur Kahveçi.
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Kom naar Intersport Erik en laat je adviseren over de juiste schoenen. Met het Fit for Feet concept hebben we 
bij Intersport Erik een mogelijkheid om jou een advies op maat te geven en eventuele loopongemakken zoals 
bijv. vermoeide voeten en/of kuitkrampen te voorkomen. De voetscan en voetanalyse  die we maken is 
geheel gratis en vrijblijvend. 

Dus wil je langer fit blijven in het veld en de loopongemakken voorkomen?  Kom dan snel eens bij ons langs. 

Nieuwe Burg 22-28, Middelburg, tel: (0118) 61 17 41

Achilles Veen
Sportpark De Heuye (tijdelijk)

Maasdijk 128
4264 AR Veen
Tel. 0416-691794
www.achillesveen.nl

ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA H-I-Ambacht
Tel. 078-6810988
www.aswh.nl

Delta Sport
Sportpark De Broekpolder
Kooikersweg 2
3138 HE Vlaardingen
Tel. 010-4750077
www.svdeltasport.nl

Heinenoord
Sportpark De Tienvoet
Tienvoet 4
3274 BN Heinenoord
Tel. 0186-601398
www.svheinenoord.nl

HSV Hoek
Sportpark Denoek
Lovenpolderstraat 2a
4542 NS Hoek
Tel. 0115-441593
www.hsvhoek.nl

De Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda
Tel. 0182-517576
www.cvvdejodanboys.nl

Kloetinge
Sportpark Wesselopark
Noordeinde 5c
4481 BJ Kloetinge
Tel. 0113-213173
www.vvkloetinge.nl

Oranje Wit
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Tel. 078-6135287
www.oranjewit.nl

RVVH
Sportpark Ridderkerk
Sportlaan 12
2982 SN Ridderkerk
Tel. 0180-428141
www.rvvh.nl

D
E  JOD A N  B
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Chr
voetbalvereniging

GOUDA

Tienvoet 4
3274 BN Heinenoord
Tel. 0186-601398
www.svheinenoord.nl

(tijdelijk)

D
E

JO

voetbalvereniging

GOUDA
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Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Tel. 078-6135287
www.oranjewit.nl

Deltasport
S.V.

Vlaardingen

www.aswh.nl

Sportlaan 12
2982 SN Ridderkerk
Tel. 0180-428141
www.rvvh.nl

VV SMITSHOEK

FC ’s-Gravenzande
Sportpark Juliana
Kon. Julianastraat 154
2691 GH ’s-Gravenzande
0174-413630
www.fcsgravenzande.nl

Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Tel. 0180-615275
www.vvsmitshoek.nl

SteDoCo
Sportpark SteDoCo
Groeneweg 59
4223 MG Hoornaar
Tel. 0183-581770
www.stedoco.nl

XerxesDZB
Sportpark Faas Wilkes
Igor Stravinskisingel 5
3069 MA   Rotterdam
Tel. 010-4558609
www.xerxesdzb.nl

Zwaluwen
Sportpark Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136 VH Vlaardingen
Tel. 010-4749436
www.vvzwaluwen.nl

info tegenstander
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Diederik Hiensch (trainer), Wim Francke (verzorger),
Dies de Jonge (materiaal), Jan Kloet (verzorger),

Frans Esser (alg. zaken), Johan de Goederen (ass. trainer),
Jaap Pijnenburg (keeperstrainer)

Vaste bemanning

VV KLOETINGE

1 9 3 1

FOTO RIEN WALRAVEN
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1. KEEPERS: Lorenzo van Trijp, Niels Zoutewelle, Jaco van der Schee.
3. VERDEDIGERS:  Jaap Esser,  Maarten van Rosevelt, Bjorn Quartel, Ruben Hollemans,
Timo Jansen, Dennis Dorssers. 

2. AANVALLERS: Bart Deprez, Jason Tjien-Fooh, Mark Schuit, Tom Blomaard, Daan Esser, Ingmar Quist.
4. MIDDENVELDERS: Remco van Tiggele, Rick Mulder, Aart Veldhof, Bert den Hamer, Wouter de Craene, 
Remon de Vlieger, Roy Mulder, Sofyan Azzagari, Sam Biesterbosch.
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Laag geprijsd
 Hoog geprezen

A&W VAN WIJNEN
STAALCENTRUM ZEELAND

WOLPHAARTSDIJK
tel. (0113) 581010

www.vanwijnenstaal.nl

Debuut Jupiler leage als 17-jarige
Ruben geldt al jaren als een groot talent, 
zeker nadat hij al op zijn zeventiende 
zijn debuut maakte in de Jupiler League. 
Toch stagneerde de afgelopen twee jaar 
zijn ontwikkeling en verloor hij steeds 
meer het plezier in het voetbal.
Zeven jaar geleden zag de toekomst er 
heel anders uit. Ruben, die tot de C1 
bij Serooskerke speelde, trainde mee 

met JVOZ en maakte deel uit van zowel 
de Zeeuwse selectie als de selectie voor 
Zuid 1. Daarmee wekte hij de belangstel-
ling van RBC.

Bij de Roosendaalse club doorliep hij de 
verdere jeugdopleiding. In de winter-
stop van het seizoen 2010-2011 kreeg hij 
een telefoontje. “Ik mocht met het eer-
ste mee op trainingskamp naar Turkije. 
Nadat we terugkwamen, ben ik blijven 
meetrainen en op een gegeven moment 
mocht ik in de uitwedstrijd tegen Sparta 
in de basis starten. Als zeventienjarige 
maakte ik dus mijn debuut. Dat is iets 
onbeschrijfelijks.”
Nadat Ruben pas negen wedstrijden in 
de Jupiler League had gespeeld, viel het 
doek voor RBC. De verdediger kwam uit-
eindelijk terecht bij Jong NAC. “Mijn in-
steek was dat ik in het tweede jaar mis-
schien de stap naar het eerste elftal zou 
kunnen maken.”

Keuze voor studie
Het liep echter anders. Het eerste jaar 
trainde Ruben met het tweede en speel-
de met A1, maar kon zichzelf daar niet 
onderscheiden. Ook afgelopen seizoen 

boekte hij weinig progressie. “Ik was 
senior geworden, heb redelijk wat wed-
strijden in het tweede gespeeld en af en 
toe met het eerste meegetraind. Maar ik 
heb toch niet echt de kans gekregen om 
me langdurig te laten zien.”
Bovendien begon zijn studie civiele 
techniek aan de HZ eronder te lijden. “Ik 
heb er zeven jaar lang alles aan gedaan 
om wat te bereiken op voetbalgebied. Op 
dit moment heb ik de keuze gemaakt om 
mijn studie af te maken, zodat ik later al-
tijd ergens op kan terugvallen.”

Ideale cominatie
De combinatie met voetballen bij Kloe-
tinge is voor hem ideaal. “Vanaf het be-
gin heb ik gezegd: Kloetinge lijkt me de 
leukste club in Zeeland om voor te voet-
ballen. Het is een jonge selectie die de 
potentie heeft om te groeien.”
Ruben streeft ernaar een vaste waarde in 
het basiselftal te worden. “Het afgelopen 
halfjaar heb ik het niet echt naar mijn zin 
gehad bij NAC. Voor mij is nu het belang-
rijkste om weer lekker te spelen en het 
plezier in het voetbal terug te krijgen.”

Na een jarenlang verblijf in Brabant, 

waar hij mocht ruiken aan het prof-

voetbal, keert Ruben Hollemans terug 

op de Zeeuwse velden. De 20-jarige 

verdediger uit Sint Laurens is blij met 

zijn overstap naar Kloetinge. “Ik kijk 

echt uit naar het nieuwe seizoen.”
Terug op de Zeeuwse velden
 

Ruben wil het plezier in ‘t voetbal terug krijgen

Kloetinge lijkt me de leukste club in Zeeland om voor te voetballen door Rolf Bosboom

FOTO’S RIEN WALRAVEN

Ruben Hollemans



Presentatiegids 2013-2014 vv Kloetinge24

Onze speciale diensten
�

� Vervangend vervoer

� Eigen sleepdienst

� FOCWA eurogarant

Ervaar onze service zelf
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Audabox nr. 851139
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Autoschade Service

Quick Repair®

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

EUROGARANTBEDRIJF

  Autoschade Service Van der Endt Goes
Amundsenweg 8 - 4462 GP  Goes - T 0113 270 810 - F 0113 270 799
eric@govers-autoschade.nl - w w w. a s n g ro e p . n l  

Eric Govers - bedrijfsleider

Nieuw aan boord

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Staand: Remco van Tiggele
 Wouter de Craene
 Bert den Hamer
 Ruben Hollemans
 Jason Tjien-Fooh
Gehurkt: Remon de Vlieger
 Dennis Dorssers

Stanleyweg 12 I 4462 GN Goes I The Netherlands I www.technomarine.nl I Tel: +31113 586006 I E-mail: engineering@technomarine.nl

Specialized in repair and exchange of (marine) diesel engines and related spare parts. 
We provide products, technical services and solutions for different industries such as:

Offshore • Marine • Agriculture • Industry
Government • Engine overhaul companies • Transport and logistics

We manufacture and service generatorsets up to 2000 kW (new or reconditioned)
Check: www.technomarine.nl for more info.

Your reliable engine specialist!
7 days a week, 365 days a year.

ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES � Remco van Tiggele (18 jr.) maakte 
vlak voordat de overschrijvingstermijn 
sloot de overstap van de JVOZ naar Kloe-
tinge. Hij zag daarmee zijn wens om op 
niveau te blijven voetballen in vervulling 
gaan. Het voetbal combineert Remco met 
zijn studie aan de HZ te Vlissingen. De 
keuze voor Kloetinge was niet moeilijk. 
“Het is een fantastische club, vooral de 
goede sfeer binnen de vereniging spreekt 
mij aan.” Voor wat betreft het voetbal zegt 
hij: “Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen.” 

� Wouter de Craene (23 jr.) is een be-
kende van vv Kloetinge. Een groot deel 
van zijn jeugd speelde hij hier; als C-ju-
nior kwam hij anderhalf seizoen uit voor 
RBC, daarna kwam  hij terug.  Hij speelde 
2 seizoenen in Kloetinge 1, gevolgd door 3 
seizoenen bij Goes. Aanvankelijk zou hij 
het komend seizoen in Kloetinge 2 gaan 
voetballen vanwege een studie te Nijme-
gen. Dit ging echter niet door; nu gaat hij 
in Rotterdam studeren en probeert een 
stek te veroveren in de selectie. Terug bij 
Kloetinge: “Dat voelt als thuiskomen, het 
is een leuke en warme club.”

� Bert den Hamer (26 jr.) brengt erva-
ring en routine mee. Pas 9 jaar oud stapte 
hij over van Breskens naar Cercle Brugge 
waar hij 12 jaar zou blijven, daarna an-
derhalf jaar Hoek. De afgelopen 4 jaar 
speelde hij bij Terneuzen. Door de week 

is Bert werkzaam als docent lichamelijke 
opvoeding te Oostburg. De kans om bij 
Kloetinge op een hoger niveau te spelen, 
heeft Bert met beide handen aangegre-
pen.  Hij streeft naar een positie in de as 
van het elftal. “Centraal achterin of een 
positie daarvoor. Ik heb veel vertrouwen 
in het team.“

� Ruben Hollemans (20 jr.) voetbalde 
bij Serooskerke en de JVOZ waarna hij 
overstapte naar RBC. Op 17 jarige leeftijd 
debuteerde Ruben  tegen Sparta. Na 9 
wedstrijden in de Jupiler League ging RBC 
failliet en stapte Ruben over naar Jong 
NAC. Hij besloot uiteindelijk prioriteit te 
geven aan zijn studie aan de HZ te Vlis-
singen. 
“Vanaf het begin heb ik gezegd: Kloetinge 
lijkt me de leukste club in Zeeland om 
voor te voetballen. Het is een jonge selec-
tie die de potentie heeft om te groeien.”

� Jason Tjien Fooh (22 jr.) bezorgt als 
vleugelaanvaller menig verdediger een 
slechte middag. Bij zijn vorige clubs DCV, 
Sparta en SKC kunnen ze dat beamen. 
Ook bij Nieuw-Lekkerland was de teleur-
stelling groot, toen Jason naar  Kloetinge 
overstapte. Grootmacht ASWH had ook 
belangstelling voor hem maar Jason koos 
uitdrukkelijk voor Kloetinge. Hij had 
goede verhalen over de club gehoord en 
trainen onder Diederik Hiensch sprak hem 

ook aan. Bovendien is voetballen nu goed 
te combineren met zijn studie aan het 
Cios te Goes. Zijn eerste indrukken van de 
selectie zijn zeer positief. 

� Remon de Vlieger  (20 jr.) verdedigt 
dit seizoen de kleuren van Kloetinge. Hij is 
begonnen in de jeugd van RCS.  Zijn talent 
bleef niet onopgemerkt. Als eerste-jaars 
A stapte hij over naar de JVOZ van Dolf 
Roks en de gebroeders De Nooyer waarna 
hij 3 jaar als aanvallende middenvelder 
in GPC 1 speelde. Afgelopen zomer toon-
den verschillende clubs interesse, maar 
Kloetinge sprak hem het meeste aan. Van 
diverse Kloetinge spelers had hij goede 
verhalen gehoord. Het gaf hem bovendien 
de mogelijkheid op een hoger niveau en 
op zaterdagmiddag te voetballen.

� Dennis Dorssers (23 jr.) kan met recht 
een zoon van de club worden genoemd. 
Vanaf zijn vijfde jaar voetbalt hij al bij 
Kloetinge.  Hij studeerde fysiotherapie in 
Antwerpen. Het voetballen bij Kloetinge 
bleek daar niet onder te lijden. Het afge-
lopen seizoen speelde Dennis namelijk zo 
goed in Kloetinge 2  dat hij dit seizoen een  
kans krijgt  zich bij de A-selectie in de kij-
ker te spelen. Hij verwacht op de trainin-
gen veel te leren. “We hebben een goede 
groep. De sfeer is super!” 
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A&W VAN WIJNEN
STAALCENTRUM ZEELAND
WOLPHAARTSDIJK

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

Kloetinge 1

seizoen 2013-2014
Hoofdklasse B

Achter: Diederik Hiensch (trainer), Bjorn Quartel, Timo Jansen, Mark Schuit, Roy Mulder, Ingmar Quist, Wouter de Craene, Wim Francke (verzorger), Jan Kloet (verzorger).
Midden Dies de Jonge (materiaal), Frans Esser (alg. zaken), Aart Veldhof, Jaap Esser, Ruben Hollemans, Jason Tjien-Fooh, Niels Zoutewelle, Maarten van Rosevelt, Sam Biesterbosch, Bart Deprez, Dennis Dorssers.
Voor: Sofyan Azzagari, Daan Esser, Bert den Hamer, Remco van Tiggele, Lorenzo van Trijp, Jaco van der Schee, Remon de Vlieger, Tom Blomaard, Rick Mulder.
Afwezig: Johan de Goederen (ass. trainer), Jaap Pijnenburg (keeperstrainer).

FOTO RIEN WALRAVEN - LOCATIE JACHTHAVEN ‘DE WERF’ TE GOES



Presentatiegids 2013-2014 vv Kloetinge 29Presentatiegids 2013-2014 vv Kloetinge28

 

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

Sommige keuzes
maak je misschien maar eens 
in je leven...

bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek.
Dan is het fi jn te weten dat je met de juiste
partij aan tafel zit. Wij weten waarover we
praten, want voor ons is het dagelijks werk. 
Moet u binnenkort uw hypotheekrente opnieuw 
vastzetten of bent u ontevreden over de ontvan-
gen aanbieding  van uw geldverstrekker?
Bel ons, of kom langs voor een afspraak
Dat scheelt u tijd, zorgen en waarschijnlijk een 
heleboel geld!
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Toen de Senior Games afgelopen wa-
ren, nam hij zelf het initiatief: “Ik ging 
gewoon allerlei voetballers uit mijn net-
werk bellen of ze mee wilden doen. Bij 
Kloetinge legde ik daarna mijn plannen 
uit en vroeg of ze een veld voor me had-
den. Dat was akkoord.” 

Succesvol
Op vrijdagavond 6 november 2009 ver-
zamelde zich op het Marktveld een eer-
ste club 45+ voetballers voor een toer-
nooi in Middelburg. Het jaar dat volgde 
was zeer succesvol wat betreft aantal 
voetballers, beleving en successen. Na 

een 2e plaats in het district, volgde een 
succesvol toernooi in Breda (er werd met 
2-1 verloren van Baronie met allerlei 
oud-profs ) en een 5e plaats op de lande-
lijke kampioenschappen in Zeist.

Ook voor 35+ ers
De elftalfoto van dat laatste kampioen-
schap laat één van de kenmerken van het 
45+ voetbal zien: je hoeft niet persé lid 
van vv Kloetinge te zijn als je mee wilt 
doen. Zo zien we Zeeuwse oud-toppers 
als Adriaan Nieuwenhuijze en Peter de 
Waard in het Kloetinge shirt. Verder is 
iedereen welkom bij het 45+ voetbal. 

Sinds enige tijd ook voetballers die de 
40 jaar nog niet eens bereikt hebben. 
Danny: “Humphrey Scholten wilde graag 
een 35+ team formeren en dat is gelukt. 
Sindsdien proberen we altijd met twee 
teams op stap te gaan. We helpen elkaar 
ook. Als het 35+ team spelers tekort 
heeft, doen wij mee. Andersom mag dat 
niet.”

Verbroedering
Wat het 35+ en 45+ voetbal zo bijzonder 
maakt, is voor Danny niet moeilijk aan te 
geven: “Het zijn bijna allemaal mannen 
die vroeger voetbalden, niet versleten 
zijn door lichamelijke arbeid en nog erg 
graag het gras ruiken. Ze komen ook voor 
de derde helft. De verbroedering tussen 
de teams op zo’n avond is uniek. Je ziet 
oud-klasgenoten, jongens waar je vroe-
ger tegen voetbalde en iedereen zit door 
elkaar. Op het veld komt bijvoorbeeld de 
oude derby Kloetinge - Serooskerke tot 
leven, maar daarna in de kantine mengt 
alles zich door elkaar. Dat is een gewel-
dig sfeertje.”

“Er wordt met volle inzet gestreden en na afloop mengt
 alles zich door elkaar, een geweldig sfeertje is dat.”

Ze willen nog graag het gras ruiken

door Gerben Polderdijk

Het team werd destijds vijfde op de landelijke kampioenschappen in Zeist

Het seizoen voor de 35+ en 45+ voetballers start in sep-
tember en bestaat uit een combinatie van trainingen en 
éénmaal per maand een toernooi. Altijd alles op vrijdag-
avond. Interesse om eens mee te doen?
Bel Humphrey Scholten 06-52682829
of Danny Boonman 06-55592953.

Danny Boonman is de drijvende kracht achter 

het 45+ voetbal bij vv Kloetinge. Via de Senior 

Games proefde hij voor het eerst van deze tak 

van de voetbalsport. Danny was van meet af aan 

enthousiast.

plus



N etw erk en is en blij f t een m ust voor ond ernem ers, d irec teuren 

en m a na gers. S luit u d a a rom  a a n bij  een netw erk  d a t ec h t 

iets voor u k a n betek enen é n w a a r u zic h zelf  k unt zij n:   

BusinessClub vv Kloetinge.

‘ I k  w erd  niet geh ind erd  d oor k ennis va n voetba l in h et a lge-

m een en va n vv Kloetinge in h et bij zond er toen ik  voorzitter 

w erd  va n d e BCK. I nm id d els w eet ik  va n beid en m eer en 

toc h  h oud  ik  m e bij  voork eur bezig m et d e za k elij k e insteek :  

sc h oenm a k er blij f  bij  j e leest. E r zij n h ier genoeg m ensen m et 

versta nd  va n h et sp elletj e. W ij  zetten a ls bestuur in op  h et 

versterk en va n ons za k elij k  netw erk  en w e ond ersteunen  

vv Kloetinge:  d a t is d e d ea l en h et d oel.

Kees a a n h et w oord :

“Een kwestie van gunnen”

Deze bedrijven zijn van regionaal 
tot en met ( inter) nationaal actief en 
dat in een breed aantal branches 
en sectoren. Het onderscheidend 
vermogen van BusinessClub vv 
Kloetinge ten opzichte van andere 
zakelijke netwerken uit zich in een 
laagdrempelig karakter enerzijds 
en een hoog saamhorigheidsgevoel 
anderzijds. 

Die saamhorigheid wordt deels 
gestimuleerd door vv Kloetinge, 
de voetbalvereniging waaraan het 
zakelijk netwerk verbonden is en 
deels door de hoge gunningsfactor 
van de leden onderling: 

“ J e kijkt toch altijd eerst wat je in en met je eigen netwerk kunt doen en 
delen, voordat je verder gaat zoeken”  en woorden in die strekking zijn 
terugkerende uitspraken. 

Th uisbasis
L id zijn van BusinessClub vv Kloetinge is lid zijn van een actief netwerk: 
het sponsorhome op het Wesselopark dient als thuisbasis en is tijdens 
thuiswedstrijden van het eerste elftal geopend voor haar leden. Daar-
naast worden er bijeenkomsten georganiseerd op diverse locaties zoals 
bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten, netwerkborrels, de jaarlijkse 
presentatie-avond en de seizoenopening en -afsluiting. 

Op deze pagina’s in de presentatiegids laten wij u via enkele bestuurs-
leden kennis maken met de sfeer, de doelstellingen en de ambities van 
de Bevelandse netwerkclub voor ondernemers. 

R uim 110 bedrijven prijken er op de ledenlijst van ‘de B C K ’. Een lijst die kleine en grote organisaties bevat. 

‘Stap-voor-stap professionaliseren, 
                                                           dat is mijn insteek.’
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Wilt u meer weten of kent u 
relaties die willen participeren 
in en profi teren van een 
groeiend zakelijk netwerk?

T: 0113 317 320
E: info@bckloetinge.nl 
I: www.bckloetinge.nl 

voor alle informatie.

“Een kwestie van gunnen”

‘Stap-voor-stap professionaliseren, 
                                                           dat is mijn insteek.’

Sterker geworden 
Het is goed om te zien dat de besturen 
van BusinessClub vv Kloetinge en vv 
Kloetinge beiden sterker zijn geworden, 
de afgelopen periode. En dat merk je 
aan alles: nieuwe, aansprekende spon-
soren zijn er voor vv Kloetinge binnen-
gehaald met Rabobank Oosterschelde 
en de combinatie Bouman Kantoor- 
Totaal en De Bruine Hypotheken en 
Pensioenen.

Sponsors 
De BCK blijft dan ook een sterke club die 
ook nu, in een voor diverse sectoren las-
tige tijd, haar mannetje staat. Hoewel 
er leden zijn die hebben opgezegd - en 
de omstandigheden spelen daarin een 
rol - winnen we ook nu weer bedrijven 
voor ons zakelijk netwerk. 

Zo traden recentelijk Randstad en Aannemingsbedrijf Van Sabben toe als nieuwe 
leden en eerder dit jaar Stoffels Bleijenberg om er enkele te noemen. Daar zijn we 
blij mee en we gaan voor meer! Daarnaast hebben we voor en met het bestuur 
van vv Kloetinge en hoofdsponsor Rabobank Oosterschelde vooruitstrevende stap-
pen gezet met de introductie van Cashless betalen en met het ondersteunen van 
de jeugd en daarmee de toekomst van vv Kloetinge.

Professioneler 
Het nieuwe seizoen belooft dan ook dynamisch te worden in meerdere opzichten. 
Als BCK-bestuur gaan we ons inzetten om er voor onze leden en prospect-leden 
een mooi seizoen van te maken, met steeds betere bijeenkomsten en evenemen-
ten. We willen stap-voor-stap professioneler worden. Verder de diepte in én de 
breedte; dat is mijn insteek. Wij hopen dat onze leden de inzet en evenementen 
waarderen en danken hen voor hun betrokkenheid en ondersteuning.’

‘Als voorzitter kan ik u melden dat alle bestuursleden ernaar uitzien u te ontmoeten 
en begroeten in het sponsorhome en/of tijdens een van de andere bijeenkomsten. 
Raadpleegt u ook de agenda op bckloetinge.nl?’

<<  Kees Gorse, voorzitter BusinessClub vv Kloetinge.
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‘ I k  ben na tuurlij k  niet obj ec tief  

h è ? ’  la c h t d e p ositieve a a n-

nem er uit Goes:  ‘ m ij n f a m ilie 

is a l vier genera ties verbond en 

a a n vv Kloetinge. 

M ij n op a , va d er en ik  h ebben 

h ier gesp eeld , m et w isselend  

suc c es en m ij n zoon -  h ij  is 

tien j a a r -  sp eelt h ier ook . 

D e business-  en d e voeltba l-

c lub betek enen veel voor m ij .

‘L euk en leerz aam’
‘I k zie graag dat mensen het naar 
hun zin hebben, plezier maken; dat 
is belangrijk. We zijn echt wel serieus 
genoeg hier in het Zeeuwse en ook 
binnen onze businessclub; een beetje 
ontspannen op zijn tijd is goed voor de 
mens. Wat dat betreft zijn de meeste 
bijeenkomsten van de BCK geweldig 
goed: er is ruimte en tijd voor inhoud 
en voor plezier: leuk en leerzaam zal ik 
maar zeggen, de perfecte combinatie.

De taken zijn goed verdeeld binnen 
het bestuur van de BCK: naast de 
traditionele bestuurstaken - voorzitter, 
secretaris en penningmeester - zijn er 
diverse teams samengesteld: commer-
cieel, evenementen, voetbaltechnisch, 
contact vv Kloetinge en communicatie. 
Die teams werken natuurlijk ook samen 
en in elk team is zeker één bestuurs-
lid vertegenwoordigd, aangevuld met 
commissieleden. 

J a n P ila a r, a lgem een bestuurslid  en w inna a r va n d e O CG- trof ee.  > >

Als algemeen bestuurslid zit ik in de evenementencommissie en dat bevalt me 
wel: het organiseren en invullen van evenementen zoals een presentatie-avond, 
seizoensafsluiting, sponsorwedstrijd of andersoortig evenement is vaak al een 
feestje op zich! We zijn natuurlijk allemaal als vrijwilligers bezig en dan moet je 
er ook je plezier uithalen. 

‘W e gaan netjes met elkaar om’
Wat mij het meest aanspreekt binnen BusinessClub vv Kloetinge is de laagdrempelig-
heid. I n het sponsorhome en tijdens bedrijfsbezoeken en andere evenementen is 
er altijd een informele sfeer. Tegelijk gaan we als leden en als bestuur netjes met 
elkaar om, met respect. I edereen wordt in zijn waarde gelaten en daar voelen veel 
mensen zich prettig bij, zo blijkt. 

Het is natuurlijk een hele eer om de O.C.G .-trofee 2 0 1 2 -2 0 1 5  te winnen ( de ver-
kiezing van de ondernemer van G oes)  en ik ben erg blij met dit zakelijk netwerk. 
Tegelijk is het anders dan de BussinessClub. Het O.C.G . is wat formeler en heeft 
een puur zakelijke inslag. Bij BusinessClub vv Kloetinge speelt op de achtergrond 
het voetbal een rol van betekenis. En dat terwijl er binnen de BCK genoeg leden 
zijn die weinig of niets met voetbal hebben, maar des te meer met het daaraan 
gerelateerde zakelijke netwerk. 

Terugkijkend is het wel apart eigenlijk: Tot voor een paar jaar geleden wist ik niet dat 
netwerken zo leuk was! En nu zit ik in de besturen van twee Bevelandse netwerkclubs 
en in beiden met veel plezier. Zo zie je maar: een mens is nooit te oud om te leren.’

‘Ik z ie graag dat mensen h et naar h un z in h ebben,
          plez ier maken;  dat is belangrijk’

J a n a a n h et w oord :
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            ‘Ik word vrolijk van de potentie van ons 
z akelijk netwerk en er z ijn nog z oveel ideeë n! ’
‘W e gaan voor de lange termijn’
Zo’n beetje elke zaterdag ben ik hier om 
0 8 .0 0  uur op het Wesselopark, met mijn 
zoontje, even wat drinken en dan zien 
we het sportpark tot leven komen. N iet 
veel later krioelt het hier van de jon-
gens, meisjes, ouders, vrijwilligers, alles 
door elkaar; fantastisch vind ik dat. 

Waar ik ook warm van word, is het feit 
dat in ons eerste elftal ( en één van 
de twee hoogst voetballende elftallen 
in Zeeland) , zo’n negen spelers uit de 
eigen jeugd actief zijn. Dat zegt veel 
over hoe wij hier opereren en ook over 
BusinessClub vv Kloetinge: we gaan 
voor de lange termijn, als voetbal- en 
als businessclub. 

I k zie paralellen tussen hoe wij hier 
als geheel functioneren en zoals het 
bij de echte familiebedrijven gaat: een 
gezamenlijk doel en een gemeenschap-
pelijk belang. 

<<  M a rco  va n d e L ind e, a lgem een bestuurslid  m et groen bloed  in d e a d eren. 

Andersoortige organisaties kiezen een andere koers: snel scoren en het korte-
termijn-doel achterna hollen. Ook bij grote professionele voetbalclubs zie je die 
verschillen: de één gaat voor groei op termijn, zet in op een goede jeugdopleiding 
en binding met de achterban en de ander gaat voor het eerstvolgende kampioen-
schap. I k heb geen oordeel over welke koers de juiste is, wel over waar ik me 
goed bij voel: de lijn die wij als voetbal- en businessclub volgen is mijn lijn: 
verder kijken dan je neus lang is en vanuit een sterke basis bouwen aan gezonde 
ambities. N atuurlijk willen we groeien en dat doen we, ook nu!

W erken aan kwaliteit
Binnen het bestuur van BusinessClub vv Kloetinge houd ik me o.a. bezig met 
commercië le zaken. Samen met enkele andere bestuurs- en commissieleden 
vormen we een team en samen hebben we al veel bedrijven betrokken bij de BCK. 
Wat ons betreft mogen dat er veel meer worden en daarom is ons commercië le team 
onlangs uitgebreid. We hoeven echt niet in twee jaar tijd te verdubbelen maar het 
komende seizoen willen we toch ca. 5  nieuwe leden scoren; daar gaan we voor. 

G ezien vanuit dat oogpunt blijven we ook werken aan het verbeteren van de kwali-
teit en de inhoud van onze bijeenkomsten. I k word vrolijk van de potentie van ons 
zakelijk netwerk en er zijn nog zoveel ideeë n! Soms vind ik het lastig om te wachten 
met het realiseren van die ideeë n, moet me soms echt inhouden.’ En weer is daar  
die aanstekelijke lach: ‘de bijeenkomsten, het sponsorhome, de onderlinge ver-
banden: ‘het is goed en het kan allemaal nog beter. Daar werk ik graag aan mee.’

‘ V roeger, tot enk ele j a ren 

terug, netw erk te ik  niet;  

“ w erk en d oe j e op  d e za a k ”  

w a s m ij n m otto en nu?  

N u vind  ik  h et h a rtstik k e leuk  

é n zinvol!  Buiten zie en h oor 

j e veel m eer h eb ik  ontd ek t, 

en h et is nog gezellig ook ! ’  

E en k nip oog vergezelt h et 

la a tste zinsd eel en J a n ga a t 

er eens goed  voor zitten.

M a rco  a a n h et w oord :
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L EDEN  BU SI N ESSCL U B VV KL OETI N G E

‘Sponsoren is leuk én zinvol: neem nu de presentatie-avond van de BCK, die hier voor de vierde keer 

georganiseerd wordt. Dan hebben we hier echt veel zakelijke relaties over de vloer en tijdens zo’n 

avond en de informele gesprekjes krijgen bij ondernemers borrelende ideeën een impuls en wordt 

er al snel een afspraak gemaakt: “Kunnen jullie volgende week eens op de ko�  e komen?” En vorig 

jaar bijvoorbeeld: een nieuw BCK-lid die nog geen klant bij ons was: “Kunnen we eens praten, want 

jullie doen dat goed zo met vv Kloetinge en de BCK en dat vind ik leuk.”
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Ad de Korte windt er geen doekjes om: 
‘Dat brengt me op het volgende: 
In Zeeland is er ondanks de crisis nog 
steeds een goed investeringsklimaat; wij 
hebben in 2012 signi� cant meer zakelijke 
� nancieringen verstrekt dan in 2011 en 
het moet wel heel gek lopen, tijdens de 
tweede helft van 2013, willen we dit jaar 
minder doen dan in 2012.

Wat mij de afgelopen paar jaar lichtelijk 
irriteert is het negatieve sentiment: de 
media rollen over elkaar heen om te vertel-
len hoe slecht het gaat. Maar er zijn nog 
steeds bedrijven met plannen, die groeien 
en die durven. En als het plan goed is en 
we hebben vertrouwen in de onderne-
mer; dan gaan we mee’, vult André aan. 
‘Iedereen heeft de borden langs de A58 
toch gezien, bij Techno West Services, bij 
Tramper Technology? En dat is dan alleen 
wat zichtbaar is. 

Uiteraard zien we ook branches die het 
lastig hebben, die last hebben van het 
consumentenvertrouwen, de crisis etc.

<<  Ad de Korte (L), Directievoorzitter Rabobank Oosterschelde en André Smit (R), Senior accountmanager grootzakelijk.

‘Het glas is halfvol en we schenken graag een beetje bij.’

‘Iedereen die een balans kan lezen, kan zien dat wij groeien, hard groeien’
Ad de Korte springt in: ‘Iedereen die een balans kan lezen, kan zie dat wij groeien, hard 
groeien. ‘Er zijn twee markten’, vult André aan: ‘de zakelijke en de particuliere en in de zake-
lijke zien wij stevige groei. Daar komt bij dat we het ook op de particuliere markt binnen de 
omstandigheden goed doen: van alle hypotheken die in ons gebied verstrekt worden, doen 
wij als Rabobank Oosterschelde maandelijks tussen de 25 en 35%. Bijna een verdubbeling 
ten opzichte van enkele jaren terug. In het geheel worden er minder hypotheken verstrekt 
maar ons aandeel daarin groeit. Daar werken we met zijn allen hard voor en als je dan de 
resultaten ziet, dan geeft ons dat ook weer een positieve stimulans, dat is het mooie.’

‘Conclusie?’ vraagt Ad de Korte om vervolgens zelf het antwoord te formuleren: ‘We doen 
zakelijk gezien absoluut veel meer en particulier, naar verhouding ook. Ondernemers met 
goede plannen en particulieren met realiteitszin zijn van harte welkom: als wij er vertrouwen 
in hebben, dan komen we er in de regel wel uit. En dat we dan samen met de klant soms 
voor een andere route kiezen of een plan bijschaven, dan is dat ons werk; dat is waarin wij 
ons kunnen onderscheiden en daar zijn we bankiers voor. 

Alles draait om vertrouwen. Bovendien kunnen we hier, in dit 
huis, zelfstandig opereren: we hoeven niet eerst naar Utrecht 
om goedkeuring te vragen. En ja natuurlijk opereren wij binnen 
de wetten die hier in Nederland gemaakt zijn, maar’ - een kleine 
pauze - ‘die zijn niet door ons opgesteld; daar dragen wij op een 
democratische wijze allen aan bij. 

Ik ben niet pessimistisch over de situatie: voor ons is het glas halfvol 
en we schenken graag een beetje bij.’
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Oorspronkelijk komt de 26-jarige Bert 
uit Breskens, waar hij bij de plaatselij-
ke vereniging begon met voetballen. Al 
op zijn negende maakte hij de overstap 
naar Cercle Brugge, nadat de club hem 
bij toeval - hij viel in bij een ander team 
tijdens een toernooi in Heist - in het vi-
zier kreeg.

Keuze maken
Maar liefst twaalf jaar speelde hij in 
Brugge, waar hij uiteindelijk dicht tegen 
het eerste elftal aan zat. Hij speelde zelfs 
twee (oefen)wedstrijden met de ploeg. 
“Ik moest toen nog maar een jaar naar 
het CIOS in Goes en stak daar veel tijd 
in. Daarom was het afwegen: gooi ik al-
les op het voetbal of maak ik het CIOS 
eerst af? Ik heb voor de opleiding geko-
zen.”
Spijt heeft hij daar niet van, want in-
middels is Bert docent lichamelijke op-
voeding in Oostburg. Ook voltooit hij 
binnenkort een studie aan de Fontys 
Sporthogeschool in Eindhoven. “Maar ik 
denk wel regelmatig terug aan die peri-
ode. Wat zou er zijn gebeurd als ik een 
andere keuze had gemaakt? Dat blijft 
gissen.”

Hereniging met trainer
De afgelopen vier seizoenen was hij een 
bepalende speler bij Terneuzen, dat 
twee jaar geleden promoveerde naar de 
eerste klasse. “Dat was voor mij een op-
luchting. Het niveau ligt er hoger en ik 
kon er meer mijn ei kwijt. Daarom was 
het een teleurstelling dat we het jaar 
erop meteen degradeerden. Afgelopen 
seizoen, terug in de tweede klasse, vie-
len de resultaten tegen.” 
De kans om bij Kloetinge aanzienlijk ho-
ger te spelen, heeft hij met beide handen 
aangegrepen. Het is tevens een hereni-
ging met Diederik Hiensch, die hij kent 
uit diens Terneuzen-periode. “Dat heeft 
voor mij wel een rol gespeeld. Diederik 
weet wat mijn kwaliteiten zijn en ik heb 
altijd met plezier onder hem getraind en 
gespeeld.”

Thuisvoelen
Bert streeft naar een positie in de as van 
het elftal. “Centraal achterin of een posi-
tie daarvoor. Ik denk dat ik me zeer snel 
thuis zal voelen bij Kloetinge en in staat 
ben om, samen met anderen, de jongere 
jongens op sleeptouw te nemen en mijn 
ervaring over te brengen.”

Hij heeft veel vertrouwen in het team. 
“Het is een jonge maar kwalitatief goede 
groep, die zeker in het linker rijtje moet 
kunnen eindigen. Ik heb er zeer veel zin. 
Zonder te willen opscheppen: mijn ni-
veau is niet echt zondag tweede klasse. 
Ik denk dat ik zeker op hoofdklasseni-
veau kan presteren. Ik ben erop gebrand 
om dat te laten zien.”

Met Bert den Hamer haalt Kloetinge 

een doorgewinterde speler naar het 

Wesselopark. Hij speelde jarenlang 

bij de jeugd van Cercle Brugge, 

gevolgd door anderhalf jaar bij Hoek 

en de afgelopen vier seizoenen bij 

Terneuzen.

Bert den Hamer

door Rolf Bosboom

Bert hoopt ook bij zijn nieuwe club een bepalende speler 
te worden

Wat zou er zijn gebeurd als ik een andere keuze had gemaakt?

FOTO’SRIEN WALRAVEN
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Daar zit je dan als interviewer, thuis bij 
Paul Dekker. Een huis dat ik al bijna veer-
tig jaar ken. Tussen 1976 en 1990 wa-
ren we in Goes in de Attleestede goede 
buren. Nog altijd hebben we vanuit die 
buurt een uit twaalf mensen bestaande 
eetclub. Twee keer per jaar gaan we met 
elkaar in steeds wisselende restaurants 
uit eten – rond 1 april en rond de elfde 
van de elfde. In die groep zitten ook An-
dré Lockefeir en zijn vrouw Rina – beken-
den in de familie van vv Kloetinge. Tot 
voor kort waren Paul en ik in Rotterdam 
wéér voor enkele maanden (bijna)buren: 
Paul in het revalidatiecentrum Rijndam, 
wij met onze uitgeverij Kick op een flin-
ke vrije trap van Rijndam verwijderd. 
We besloten dan ook het 1 april etentje 
met de oude vrienden ditmaal in de uit-
geverij te organiseren, met zicht over de 
Maas en op de Erasmusbrug.

In die uitgeverij hebben we voor Paul 
een verrassing in huis. Kick koopt voor 
de rijk geïllustreerde boeken die wor-
den uitgegeven, bij oudere fotografen 
beeld-archieven op. En wat rolt er uit 
het circa een half miljoen negatieven en 
dia’s omvattende archief van de bekende 
Rotterdamse fotograaf Ton den Haan (AD 

en Voetbal International) uit de doos 
1984-1985: een unieke reportage van de 
allereerste wedstrijd die de A-junioren 
van Kloetinge in de landelijke jeugd-
competitie spelen. Op het hoofdveld van 
‘Het Kasteel’ zijn de talenten van Sparta 
de tegenstanders. Zie ze daar ineens, 
in een echt voetbalstadion. De jonkies 
van Kloetinge: Kees Koopman, Hans de 
Bruine, Hans van Dienst, Jan Liplijn,
Arjan Slabber en ook René Dekker, de 
zoon van Paul en Emmy Dekker, die als 
kind in de Attleestede eerst met zijn 
vriendjes verslingerd is aan korfbal bij 
de familieclub TOGO, maar later ook heel 
aardig met zijn sterke linkerbeen over-
weg kan en dus gaat voetballen. 

In zijn rolstoel bekijkt Paul de foto’s. 
‘Goh, mooi zeg!’

Drie maanden later treffen we elkaar 
weer bij een gesprek voor deze presenta-
tiegids, die er qua allure en vormgeving 
beter uitziet dan de meeste presentatie-
gidsen van clubs uit het betaald voetbal. 
We komen dan opnieuw te spreken over 
die wedstrijd van de jeugd bij Sparta, nu 
bijna dertig jaar geleden. ‘Ach man, als ik 
er op terugkijk, dan was dat voor mij de 

mooiste tijd. Er was zo veel enthousias-
me om er iets van te maken bij de jeugd. 
Nou ja, dat is eigenlijk altijd zo geble-
ven. Ik ben er zó trots op dat Kloetinge 
een hoofdklasser is waar de eerste selec-
tie voor de helft uit eigen jeugd bestaat. 
Er zijn weinig hoofdklassers die dat kun-
nen zeggen. Kijk, iedereen weet dat er 
spelers zijn die alleen maar voor de cen-
ten naar Hoek overstappen. Bij Kloetinge 
kiezen talentvolle voetballers óók voor 
de sfeer binnen de club. Natuurlijk, ook 
wij halen spelers van andere clubs en die 
andere clubs vinden dat niet altijd leuk. 
Zoals wij het niet leuk vinden wanneer 
we spelers kwijt raken aan bijvoorbeeld 
de JVOZ. Belangrijk is dat je alles eerlijk 
doet. Als Kloetinge een jonge speler wil, 
worden de ouders van die speler en ook 
zijn club direct geïnformeerd. Als zo’n 
jongen het eventueel niet redt bij Kloe-
tinge, kan hij weer naar zijn oude vereni-
ging en daar krijgen ze dan in elk geval 
een betere voetballer terug.’

Je leven is danig veranderd na het 
ongeluk.

Paul: ‘Van het ongeluk kan ik me eigen-
lijk niets meer herinneren. Ik was met de 

fiets op weg naar het veld, toen ik bij De 
Pijlers op een verkeersdrempel moest 
remmen. Ik fietste vrij hard en remde 
waarschijnlijk alleen op mijn voorwiel 
en daardoor sloeg ik over de kop. Al 
gauw kreeg ik te horen dat ik verlamd 
zou blijven. In het ziekenhuis in Ant-
werpen kwam er nog een longontsteking 
bovenop. Het was kantje boord. Ik werd 
geopereerd en heb het gered. Daarna 
moest ik dus revalideren in Rijndam.’

Toen bleek Kloetinge weer een warme, 
menselijke vereniging te zijn.

Paul: ‘Dat kun je wel zeggen. Ik heb heel 
veel fijne reacties van allerlei mensen 
bij Kloetinge gehad. Jaap Vis is elke 
week met Emmy naar Rotterdam gere-
den. Ik heb stapels brieven en kaarten 
gekregen, veel bezoek ook – het heeft 
ons allemaal zó goed gedaan. Dat heb 
je ook wel nodig hoor, want je leven 
verandert ontzettend wanneer je van de 

ene op de andere dag alleen nog maar 
je hoofd kunt bewegen. Ik kan nu van-
uit mijn schouders een beetje bewegen 
met mijn armen, maar met mijn handen 
kan ik niets. Je staat er dan versteld van 
hoe de mensen daar in Rijndam met el-
kaar omgaan. Je gaat echt in gradaties 
van handicaps denken. Als ik iemand 
met verlamde benen in zijn rolstoel zag 
zitten maar die nog wel zijn handen kon 
gebruiken, dan was ik daar echt jaloers 
op. Er was onderling ook harde humor. 

Wat dat betreft was het café beneden in 
Rotterdam sowieso een harde, maar ook 
wel mooie grap. Dat café heet De Anti-
Loop. Weet je wat het is, je moet ook af 
en toe eens lachen, anders kun je het 
niet volhouden. Maar je doet je aan de 
andere kant uiteindelijk ook niet groter 
voor dan je bent. Voor dat ongeluk wist 
ik niet eens wat huilen was. Nou, dat heb 
ik intussen wel geleerd.’

De woning in de Attleestede is inmiddels 
verbouwd en volledig aangepast aan de 
handicap van Paul. Hij is er blij mee. 
Maar Emmy geeft aan: ‘Het zal nog wel 
even duren voordat we er helemaal aan 
gewend zijn. Je weet eigenlijk niet goed 
wat je overkomt. Ach, wie is er nou wel 
op zoiets voorbereid? We hebben echt 
behoefte om te praten met mensen die in 
dezelfde situatie zitten.’

Het opgeruimde karakter dat Emmy – ja-
renlang gastvrouw in de bestuurskamer 

– van nature heeft, helpt. Paul: ‘Weet je 
wat het moeilijkste is? Dat mensen me-
delijden met je hebben. Dat wil ik ab-so-
luut niet. Sommige mensen hebben er 
ook moeite mee om met mij te praten. 
Nergens voor nodig. Fysiek ben ik nu be-
perkt, maar voor de rest ben ik nog altijd 
dezelfde Paul Dekker.

De Paul Dekker van vv Kloetinge. Vice-
voorzitter, interim-voorzitter, coördi-
nator bij het eerste elftal, bezielend 

bestuurslid bij de jeugd .... enz.. Door 
velen ook wel het gezicht van Kloetinge 
genoemd. 

Het was begin dit jaar in Rijndam toen 
je me zei: ‘Ik wil er op 11 mei bij zijn als 
het eerste thuis tegen Hoek speelt’.

Paul: ‘Het gaf me zo’n geweldig gevoel 
dat ik die wedstrijd ook echt heb ge-
haald. Bij de rust stond het 0-2. Ik dacht 
nog: zal ik hier wel blijven?! Maar dan 
die tweede helft, 4-2 winnen – on-ge-
lóóf-lijk! Ik heb er zó van genoten. Ook 
natuurlijk om iedereen weer te zien.’

Het zal niet de laatste wedstrijd zijn die 
je hebt gezien?

Paul: ‘Heel voorzichtig denken we aan 
een Paus-mobiel, echt waar. Emmy aan 
het stuur en ik in mijn rolstoel in die wa-
gen. Dan kom je nog eens ergens.’

En verder?

Paul: ‘Ik ben nu met een speciaal ontwik-
keld apparaatje aan mijn hand aan het 
oefenen. Ik wil weer iets op een laptop 
kunnen doen. Misschien ooit weer iets 
voor het programmablad, Het Voorzetje. 
Zou mooi zijn, als dat me lukt.’

door Matty Verkamman

ZZo kun je alles, zo kun je bijna 

niets meer. Paul Dekker slaat 

op 20 september 2012 nabij 

de Dusseldorpstraat met zijn 

fiets over de kop. De diagnose 

is hard: hoge dwarslaesie.

Paul weet dat een rolstoel de 

rest van zijn leven zal bepa-

len. Maar hij en zijn energieke 

vrouw Emmy geven niet op. 

‘We hebben zo ontzettend veel 

fijne reacties van de mensen 

van Kloetinge gehad!’

1984 - Hans de Bruine, Hans van Dienst, René Dekker en Jan Liplijn betreden het hoofdveld van ‘Het Kasteel’ Kees Koopman in duel met een speler van Sparta Rotterdam

 

‘Voor dat ongeluk wist  ik niet eens wat huilen was’ 

Paul weer terug langs de lijn bij Kloetinge
FOTO RIEN WALRAVEN
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party- en evenementencatering en verhuur

GOES

PARTY- EN EVENEMENTENCATERING EN VERHUUR

Columbusweg 12  |  4462 HB Goes  |  0113 621704
www.onderdetoren.nl   |  info@onderdetoren.nl

GOES

De twee ZSB-bedrijven vormen een ijzersterke 

combinatie binnen de wereld van de Zeeuwse bouw, 

industrie en techniek. We worden gedreven door 

enthousiasme en ambitie. U kunt ons áltijd 

bellen: 0113  31 73 20.

www.zsbconstructie.nl

SPOORSTRAAT 4, 4431 NK ‘S-GRAVENPOLDER, TEL.: +31(0)113-317320

T e l . :  0 1 1 8 - 4 8 0 9 3 0    w w w . d e s d e t a c h . n l

Canvaro
Bureauprogramma. Het ergonomische concept.

Voor ieder budget een oplossing!

Canvaro biedt eindeloos facilitair gemak, 
niet alleen vanwege haar eenvoudige 
montage en demontage, maar ook 
vanwege haar verschillende hoogte in- 
& verstellingen. Instelbaar d.m.v. inbus 
sleutel of snelspanner (62 – 86 cm), ver-
stelbaar middels een slinger (62 – 87 cm) 
of elektromotorische hoogte verstelling 
(62 – 128 cm). Daarmee voldoet ASSMANN 
ruim aan de voorgeschreven ARBO- en 
andere wettelijke normeringen.

www.assmann.de/nl/canvaro

Bouman Kantoortotaal BV
Columbusweg 8 · 4462 HB Goes
T. 0113 – 27 19 55
E. goes@boumankantoortotaal.nl

Ruben van Streijl (24) en Anne Blok (23) 
kochten onlangs hun eerste huis. Op 2 
augustus werd het huis hun eigendom en 
ze zijn op 31 augustus getrouwd. Dat be-
tekende, dat er een paar weken hard ge-
werkt moest worden. Ze hebben allebei 
een goede baan en konden zich iets meer 
veroorloven dan een starterswoning.
Ruben is bedrijfsleider van Kuzee Au-
towaspark aan de autoboulevard op 
bedrijventerrein De Poel in Goes. “Mijn 
schoolloopbaan verliep niet helemaal 
volgens plan; ik begon op havo/vwo ni-
veau en deed uiteindelijk examen op 
vmbo-t niveau. Daarna heb ik havo, hbo 
en 1 jaar universiteit gedaan. Dat was 
het niet en toen ben ik iets gaan doen, 
waar ik mijn energie in kwijt kan. Ik geef 
nu leiding aan een ploeg jonge medewer-
kers. We hebben veel zakelijke klanten 
en ook het aantal particuliere klanten 
groeit vrij snel.”
Anne is docente aan het Edith Stein Col-
lege in Den Haag. Zij doceert Geschiede-
nis en Maatschappij.

Ontzorgen
Ze hadden een woning op het oog, maar 
dat was het toch niet helemaal. Ruben: 
“Toen wees de makelaar ons op dit huis. 
We waren meteen enthousiast, maar er 
moest wel snel gehandeld worden van-
wege een dreigende executieverkoop. 
We hadden al een oriënterend gesprek 
gehad bij een bank, maar we wilden 
liever een onafhankelijke hypotheekad-
viseur; die kan de beste hypotheek voor 
ons zoeken.
We zijn bij De Bruine Hypotheken en 
Pensioenen terechtgekomen, omdat 
mijn ouders er ook hun hypotheek heb-
ben afgesloten en zij zijn bijzonder te-
vreden.” Anne: “Bovendien hoorden we 
van vrienden heel goede berichten over 
dit kantoor. En dat is terecht; ik had 
geen duidelijk beeld van wat een hypo-
theek met alles wat er bij hoort, inhoudt. 
We zijn uitstekend voorgelicht; ik weet 
nu precies waarvoor ik heb getekend. 
En we konden altijd met onze vragen te-
recht.” Ruben: “Vanwege de dreigende 
executieverkoop moest er snel worden 
gehandeld. En dat gebeurde ook; alles 
was perfect op tijd geregeld.” Anne: 
“We hadden eigenlijk nergens omkijken 
naar, ze regelden alles voor ons; het is 
echt een vorm van ontzorgen. We zijn 

erg tevreden.” Ruben: “We vonden het 
erg prettig, dat we ook ’s avonds voor 
een afspraak terecht konden; als je alle-
bei werkt, is het overdag vaak moeilijk 
en we moesten snel handelen.We kregen 
echt alle medewerking. Niet voor niets 
werd De Bruine Hypotheken en Pensi-
oenen in 2011 gekozen als Beste Hypo-
theekkantoor van Zeeland.”

Ruben: “Bij ons in het bedrijf is de mond-
tot-mond reclame het beste en dat geldt 
hier ook. Twee van onze vriendenstellen 
zijn nu ook klant bij De Bruine Hypothe-
ken en Pensioenen. Ook zij zijn erg posi-
tief over dit kantoor.”

Van mond tot mond
JOHAN GELUK FOTOGRAFIE

door Adri de BruineHij kende Jan-Kees wel en hij heeft bij de senio-

ren van Kloetinge zeker een aantal wedstrijden 

in een shirt met de naam van zijn bedrijf ge-

speeld. Maar dat gaf toch niet de doorslag toen 

hij samen met Anne een huis wilde kopen.

De Bruine hypotheken - Oostwal 103, Goes

Anne en Ruben voor hun nieuwe woning 
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Bij Kloetinge was hij o.a. jeugdleider en 
later jeugdvoorzitter en hij stond mede 
aan de wieg van het jaarlijkse Jeugd-
kerstzaalvoetbaltoernooi. Hij werd be-
noemd tot erelid van de vereniging. Op 
de boerderij was hij vaak met paarden 
bezig. Voor zijn werk vertrok hij naar 
Monster, maar nu is hij teruggekomen 
naar de plek waar hij is geboren. Hij 
heeft zijn hobby’s weer opgepakt; Cees 
de Vrieze is penningmeester van vv Kloe-
tinge en lid van de ledenraad, het hoog-
ste orgaan van de Koninklijke Vereniging 
‘Het Friesch Paarden Stamboek.’

Steeds beter
Hij heeft het oude huis af laten breken en 
vlak erbij een nieuwe woning laten bou-
wen met stallen erbij. Achter het huis 
heeft hij een weiland, waar zijn schapen 
en paarden kunnen grazen.
Toen zijn dochters graag paardrijles 
wilden, was hij daar erg blij mee. Cees: 
”Dan begint het met een leasepony, 
daarna een eigen pony en vervolgens 
een eigen paard.” Maar welk paard? “We 
hebben gekozen voor friese paarden; die 
zijn rustig een betrouwbaar en daardoor 
erg geschikt voor kinderen. En ze zijn 
erg mooi; het zijn de paarden, die bij 
de huldiging van schaatskampioenen in 
Heerenveen de slee trekken Ze zijn diep-
zwart met lange manen.”

Cees raakte steeds meer in de ban van 
deze paarden; hij ging naar keuringen en 
verdiepte zich in het fokken ervan. “Bij 
het fokken van paarden gaat het erom 
steeds betere dieren te krijgen. Daarom 
ga je jezelf verdiepen in bloedlijnen van 
vader en moeder, wat erg interessant is.”

Uitsterven
Het friese paard werd in 1965 met uit-
sterven bedreigd; er waren nog maar 
650 paarden en 3 stamboekhengsten. 
“Het was vroeger een werkpaard en 
door de mechanisatie was het niet meer 
nodig. Nu is het een luxe paard en is er 
veel belangstelling voor. Er zijn nu ruim 
40.000 paarden van dit ras, verspreid 
over de hele wereld; er vindt regelmatig 
export plaats naar o.a. Amerika en wel 
40 andere landen. Het zijn geen spring-
paarden, maar ze zijn wel geschikt voor 
dressuur en recreatie.”
Cees heeft 4 paarden, waarvan er altijd 
twee ‘thuis’ zijn; de beide dochters heb-
ben elk een paard om te berijden.“We 
rouleren regelmatig, dan gaan de twee 
paarden die hier lopen naar de doch-
ters en de andere komen hier.” Cees 
heeft ook een koets en een wagentje 
om de paarden te mennen. “Het is wel 
een dure hobby; om te beginnen het 
voer en de stalling, verder stro, de die-
renarts, de hoefsmid, inschrijfgeld voor 

de keuringen en het dekgeld als je wilt 
fokken. De keuringen zijn verplicht; als 
de jonge paarden drie jaar oud zijn wor-
den ze gekeurd. Worden ze goedgekeurd 
dan kunnen ze opgenomen worden in het 
stamboek.”

Tijd
Zijn hobby’s kosten Cees veel tijd. Pen-
ningmeester van een vereniging als Kloe-
tinge is niet niks. Maar ik denk, dat zijn 
liefde voor de paarden meer tijd kost. 
“Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 
wordt de Centrale Merriekeuring gehou-
den in Drachten; daar ga ik uiteraard 
heen. Ik volg de keuringen nauwgezet; 
ik heb zelf ook een cursus ‘Beoordelen’ 
gevolgd en ik vergelijk mijn eigen bevin-
dingen met die van de jury.”

FOTO’S WILLEMIJN LIJNSE

door Adri de Bruine

Al van jongs af heeft hij 

twee hobby’s: voetbal en 

paarden. Dat is niet zo 

vreemd als je weet, dat hij 

op een flinke steenworp af-

stand van het Wesselopark 

geboren is en dat nog iets 

dichterbij de boerderij van 

Ko Wagenaar ligt, waar ge-

werkt werd met grote stoe-

re paarden, Belgen.

Friezen in Zeeland

WILT U MEER WETEN OVER DE FRIESE PAARDEN,
GA DAN NAAR WWW.KFPS.NL.
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www.fysiotherapiedetol.nl
0113-25 00 97

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

Wij zijn actief in:  U kunt ons vinden aan:
* Fysiotherapie * Echografi e ’s-Gravenpolderseweg 2b
* Sportfysiotherapie * Bedrijfsfysiotherapie 4462 CG  GOES E: info@fysiotherapiedetol.nl
* Manuele therapie * Training/begeleiding T: 0113 - 25 00 97 W: www.fysiotherapiedetol.nl

Cees de Vrieze met zijn raspaarden
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0113 - 231324  |  INFO@RBKVERHUUR.NL
WWW.RBKVERHUUR.NL

Totaalinstallateur

Verwarmingsinstallaties
Elektrotechniek

Loodgieterwerken
Dakbedekkingen.
Airconditioning

Inbraak- en brandbeveiliging
Camera bewaking
Toegangscontrole
Telecommunicatie

DomoticaTechno West Services B.V. 
Weihoek 6
4416 PX Kruiningen (Holland)

Telefoon +31 (0)113-312186
info@technowestservices.nl 
www.technowestservices.nl

INKOOP     VERKOOP     VERHUUR     SERVICE     ONDERHOUD

Ruil
Tot op de laatste dag hebben ze meege-
daan voor de titel, met de minst gepas-
seerde verdediging van de hoofdklasse 
en het bereiken van de bekerfinale die 

helaas na een zinderende wedstrijd na 
penalties verloren werd.
Doordat een vereniging het D1 team lie-
ver in de hoofdklasse wilde laten spelen, 
werd er geruild met de nummer twee op 
de ranglijst, Kloetinge D1. De nieuwe D1 
speelt nu elke week wedstrijden tegen 
leeftijdgenoten van PSV D2, NAC D2, 
RKC/Willem II D 2, JVOZ D2 en D1 teams 
van de grotere amateurploegen van Ne-
derland.
Voor de spelers en staf (de leiders Henk 
Steenbakker en John Mol, ass. scheids-
rechter Peter Verheule en trainer/coach 
Jimmy Verlinde) een geweldige ervaring 
en een uithangbord voor de vereniging 
en een kroon op het jeugdbeleid van de 
vereniging. De trainingsintensiteit is ook 
aangepast; er wordt nu drie keer in de 
week getraind. Verder heeft Jimmy tij-
dens de maandagtraining een stagiair, 
die zelf bij Feyenoord B1 voetbalt.

Jimmy: “We beschikken ook dit jaar weer 
over een goede mix van 1e en 2e jaars en 
we hebben alle vertrouwen op een mooi 
seizoen met goede resultaten. De talen-
ten kunnen zich, net als afgelopen jaar, 
verder ontwikkelen en daardoor wordt 
de stap naar het 1e elftal zo klein moge-
lijk gemaakt.

Toch nog promotie voor D1

Landelijke tweede divisie

Na het fantastische seizoen 2012-2013 is Kloe-

tinge D1 toch nog gepromoveerd naar de lande-

lijke tweede divisie. Met een heel goede groep, 

een mix van talenten van 1e en 2e jaars D-pu-

pillen is er vorig jaar geweldig gepresteerd, een 

tweede plaats in de competitie. 

FOTO’SRIEN WALRAVEN

In de voorbereiding werd o.a. aan het Barbé jeugdtoernooi 
van Yerseke deelgenomen 

T (06)13970887
info@mkbestratingen.nl
www.mkbestratingen.nl

Achter: Peter Verheule (leider), Jens de Gijsel, Prem de jonge, Luc Rijk, Remon Rijn, Jordy 
Rouw, Dylan Verheule, Justin de Kok, John Mol (leider), Jimmy Verlinde (trainer/coach).
Voor: Thys Fermont, Jilles Platier, Tijn Lindenberg, Thys de Keijzer, Flip Meijaard,
Merijn de Gijsel, Safouar Talab. Op de foto ontbreekt Henk Steenbakker (leider).
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Eensgezind
Moeder Marina en vader Erik hebben 
het er maar druk mee. Drie voetballende 
kinderen maken dat er een strak schema 
heerst in huize Marcusse. Niet alleen 
trainen de kinderen door de week bij hun 
eigen team, ze volgen ook de extra trai-
ningen van Soccer Skills op de woensdag-
middag.
Vooral Anna is daar erg positief over.
Zij voetbalt het liefst een hele dag en bij 
Soccer Skills leert ze nu juist die dingen 
die bij de training van het meisjesteam 
vaak niet aan bod komen. Zo werkt ze aan 
het bereiken van haar doel: uitverkiezing 
voor de meisjesselectie van de KNVB.
Broer Maarten stelt zich niet zo’n helder 
doel. Hij is lid van de club omdat hij het 
gewoon leuk vindt, net zoals vissen en 
atletiek.
Stan heeft wel grotere doelen. Hij mikt 
op een contract bij Barcelona waar hij de 
Champions League wil winnen! Barcelona 
is trouwens ook de naam van de club die 

Maarten, Anne en Stan zijn liefhebbers van Spaans voetbal

door Bas Schuitert

Als het maar even kan wordt er gevoetbald

De twee foto’s van de 
mini’s werden alweer 

enige tijd geleden ge-
maakt. Inmiddels zijn 
deze jongetjes F’jes ge-

worden.
Aan de tenue’s te oordelen 

spreken de profclubs voor-
lopig iets meer tot de ver-
beelding van de jeugd dan 

het groen-wit van Kloetinge, 
maar dat kan later weer an-

ders zijn.

Hiernaast een recente bijdra-
ge van Bas Schuitert over een 
een écht voetbalgezin bij onze 

vereniging.

ze alle drie direct roepen als er wordt ge-
vraagd naar hun favoriete club. Messi is 
bijna vanzelfsprekend ook de favoriete 
speler van alle drie.
Alleen Anna heeft nog een kleine toevoe-
ging. Zij is ook nog fan van Feyenoord en 
Graziano Pelle. Een eensgezind trio dus. 
Later nog meer hierover.

Gezellig
De hele familie vindt vv Kloetinge een 
gezellige vereniging. Vooral de vele 
activiteiten, die naast de gewone wed-
strijden worden georganiseerd, spreken 
hen erg aan. Zo is vader Erik een vaste 
deelnemer aan het ouder-kind voetbal 
tijdens de seizoensafsluiting.
Verder is het jaarlijkse zomerkamp een 
belevenis die de kids niet graag zouden 
missen.
Maarten en Anna gaan ook graag naar 
het eerste elftal kijken. Vanzelfsprekend 
wordt er dan ook nog een potje gevoet-
bald op het trainingsveld!

Favoriete stek
De jongens spelen in hun team als ver-
dediger. “Ik vind het gewoon leuk om 
lekker te beuken!” zegt de kleine Stan. 
Zijn bijnaam is dan ook niet voor niets 
De Shovel! Anna en Maarten beamen dat 
die felheid het sterkste punt is van hun 
jongste broertje. Ook Maarten speelt het 
liefst als verdediger. Rechtsback is de 
plek waar hij graag wordt opgesteld. Vol-
gens zijn broer en zus is hij lekker snel 
en fel en zo is hij zijn tegenstander vaak 
de baas.
Anna wil echter absoluut niet als ver-
dediger spelen. Haar hart ligt meer bij 
een aanvallende positie. Vorig seizoen 
speelde ze vaak als rechter middenvel-
der maar een rol als spits heeft toch haar 
voorkeur. “Ik wil scoren!” Haar broers 
vinden dat Anna vooral ‘mooi’ kan voet-
ballen. Dat belooft wat voor de toekomst!

Spanje
De kinderen voetballen ook vaak samen. 

Zeker op de camping in Spanje, waar het 
gezin alle vakanties doorbrengt, is het 
samen voetballen een veel voorkomend 
tijdverdrijf. Anna: “Het eindigt bijna al-
tijd in ruzie. Ik moet de jongens dan uit 
elkaar halen.” Tja, dat lijkt logisch als je 
tegen De Shovel speelt, niet?
Dat Spanje het vaste vakantieland van 
de familie Marcusse is, blijkt wel als ik 
vlak voor vertrek nog even informeer 
naar het wereldkampioenschap voetbal.
Op mijn vraag of Nederland wereld-
kampioen wordt, antwoorden alle drie 
de kinderen snel en duidelijk: “Nee!!” 
“Waarom dan niet?” “Spanje is beter!” 
klinkt het in koor!! Weer die eensgezind-
heid die ik ook al tegenkwam toen ik 
naar hun favoriete club vroeg.

Als deze Spanje-kenners het zo goed we-
ten, hoeven wij ons geen illusies te ma-
ken over de kansen van Oranje.
Heeft Louis van Gaal ook al niet eens 
zo’n opmerking gemaakt? 

Elk jaar weer spelen er 

meer jongens en meisjes 

in onze D’s, E’s, F’s en 

Ministars. De familie Mar-

cusse uit Kloetinge levert 

daar een flinke bijdrage 

aan.

Maarten (12) speelt in D3, 

Anna (11) komt uit voor 

D1 Meisjes en de jongste, 

Stan (7) voetbalt in F8.

Een gesprek met deze drie 

jeugdleden levert een 

paar heldere uitspraken 

op. En ze zijn opvallend 

eensgezind als het om hun 

favorieten gaat!

Elk jaar weer spelen er 

De twee foto’s van de De twee foto’s van de 
mini’s werden alweer mini’s werden alweer 

FOTO’S MINI’S: RIEN WALRAVEN

 FOTO’S BAS SCHUITERT

Nederland wordt GEEN wereldkampioen
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Trainen
Esther, de vrouw van 4e elftalpeler Rik van Sluijs, heeft tot vorig 
seizoen in het damesteam van Wolfaartsdijk gevoetbald; daarvoor 
speelde zij in het damesteam van Kloetinge.
“Trainen voor de marathon is zwaarder dan voor het voetballen, 
maar het is ook makkelijker. Bij voetballen train je op vaste tijden 
met het hele team en voor de marathon kan ik trainen als het mij 
uitkomt. Drie maanden voor de marathon begin ik met de specifieke 
training volgens een schema van Jan de Wilde, een atletiektrainer. 

ESTHER VAN SLUIJS - KOLE   liep ze vorig jaar beide;
op zaterdag de gewone marathon en op zondag de wandelmarathon.

“Zo heb ik het minst last van spierpijn.”

De kustmarathon, die elk jaar 

in oktober in Zeeland wordt ge-

lopen, is één van de zwaarste 

marathons van Nederland. Dit 

jaar (zaterdag 5 oktober) belooft 

het extra zwaar te worden; het is 

namelijk vloed als de lopers over 

het strand gaan. Naast de mara-

thon is er op zondag 6 oktober 

een wandelmarathon over het 

zelfde parkoers. 

Zee, zand en zweet Kustmarathon
Zeeland

Esther, bezig aan de laatste kilometers

Ieder jaar weer is er veel volk op de been om de deelnemers aan te moedigen

Het strand bij Zoutelande

door Adri de Bruine

 Voorzitter Rinus Dieleman over Cashless betalen:

“Betaal veilig 
en slim bij 
vv Kloetinge!”

 

Omdat wij het contante geld binnen de vereniging drastisch willen 
verminderen introduceren we dit seizoen het cashless betalen. Het 
is een pilotproject van onze hoofdsponsor Rabobank Oosterschelde 
en werkt op basis van Minitix, een digitale portemonnee, waarmee 
je via internet, je mobiele telefoon of contactloos kunt betalen.
Voor deze betaalwijze zijn ‘betaaltokens’ nodig, deze bestaan in 
meeerdere varianten zoals polsbandjes en betaalkaarten.
Ze kunnen op verschillende wijze opgeladen worden, bijv. door 
geld over te maken van een bank – of girorekening naar de token of 
rechtstreeks door middel van automatische oplading van de token 
bij een bepaald minimumbedrag. Ouders kunnen bijv. wekelijks een 
bedrag op de token van hun kind zetten waarmee in de kantine afge-
rekend kan worden . Meer uitgeven dan aan saldo op de token staat 
kan door de ouders geblokkeerd worden.
Tot oktober kan het polsbandje of de betaalkaart gratis in de kan-
tine afgehaald worden en de Rabobank Oosterschelde zal o.a. met 
kortingsacties het activeren ervan stimuleren.

Wij zien de invoering van Cashless betalen als manier om veiliger 
met geldstromen binnen de vereniging om te gaan. Verder zal de 
bediening in de kantine veel sneller gaan dan nu het geval is, dat is 
dan weer prettig als je in de rust snel iets wilt bestellen.

Ook is het mogelijk als team met een groepskaart betalingen te 
doen.

Cashless betalen

Dat betekent 4 keer per week trainen. 
We doen dat ook op locatie, dus op het 
strand en over de duinen. Dit jaar ga 
ik zelf een groepje leiden. Ik moet het 
juiste tempo aangeven, in het begin niet 
te snel, zodat de deelnemers niet al ver 
voor de finish zijn opgebrand. Dat geldt 
ook voor de wedstrijd; het stuk over het 
strand is erg zwaar, maar het zwaarste 
komt na 26 kilometer, dan gaan we over 
de duinen.” 

Zwaar weekend
De kustmarathon start om 12 uur in 
Burgh-Haamstede. Vorig jaar finishte Es-
ther na 4 uur en 59 minuten in Zoutelan-
de. Dan naar huis, een lekker warm bad 
en slapen. Om 5 uur de volgende morgen 

weer op en om 6 uur vertrekken naar 
Burgh-Haamstede waar vanaf 7.30 uur 
de wandelmarathon start. Esther: “De 
strandmarathon is echt een wedstrijd, 
maar ik geniet van de wandelmarathon, 
dat gaat heel ontspannen.” Haar bege-
leiders op zaterdag zijn Rik, haar doch-
ters Sanne (12), Femke (8), haar ouders 
en schoonouders. Op zondag Rik en haar 
ouders. Na dat weekend doet ze het een 
paar weken rustig aan, maar eind okto-
ber wil ze de halve marathon van Etten- 
Leur lopen.

Werk
Esther werkt bij Intersport in Goes. 
“Vaak kan ik mensen adviseren over de 
kustmarathon en de juiste kleding en 
schoeisel. Mijn collega’s roepen mij er 
bij als klanten met specifieke vragen 
komen. Dat is erg leuk.” Een goed voor-
beeld doet goed volgen. Haar dochter 
Sanne speelt het komende seizoen in het 
D-meisjesteam van Kloetinge en Femke 
is lid van atletiekvereniging AV ’56.
Inmiddels is Esther druk aan het trainen 
voor de Kustmarathon van 2013.
We wensen haar veel succes.

 OLIE & DE JONGE
A D V O C A T E N

Goede raad
op onder meer de volgende rechtsgebieden:

- contractenrecht
- familierecht
- strafrecht
- letselschade
- faillissementsrecht
- agrarisch-recht
- burenrecht
- aansprakelijkheidsrecht
- arbeidsrecht
- verzekeringsrecht
- incasso van geldvorderingen
- huurrecht
- bouwrecht
- recht m.b.t. onroerende zaken

 Frans den Hollanderlaan 25 - Goes Telefoon: 0113 - 22 11 00
Postbus 342 - 4460 AS Goes Fax: 0113 - 22 11 20
 E-mail: info@oliedejonge.nl

FOTO WILLEMIJN LIJNSE

FOTO ANJALI GEENSE

®
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Oosterschelde Oosterschelde Oosterschelde Oosterschelde
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EERSTE PERIODE

7 september (1)
Heinenoord - Achilles Veen
Kloetinge - ASWH
Oranje Wit - Hoek
Smitshoek - Jodan Boys
SteDoCo - FC ‘s-Gravenzande
XerxesDZB - Deltasport
Zwaluwen - RVVH

14 september (2)
Achilles Veen - SteDoCo
ASWH - XerxesDZB
Deltasport - Smitshoek
FC ‘s-Gravenzande - Kloetinge
Hoek - Heinenoord
Jodan Boys - Zwaluwen
RVVH - Oranje Wit

21 september (3)
Deltasport - Jodan Boys
Heinenoord - RVVH
Kloetinge - Achilles Veen
Oranje Wit - Zwaluwen
Smitshoek - ASWH
SteDoCo - Hoek
XerxesDZB - FC ‘s-Gravenzande

28 september (4)
Achilles Veen - XerxesDZB
ASWH - Deltasport
FC ‘s-Gravenzande - Smitshoek
Hoek - Kloetinge
Jodan Boys - Oranje Wit
RVVH - SteDoCo
Zwaluwen - Heinenoord

5 oktober (5)
ASWH - Jodan Boys
Deltasport - FC ‘s-Gravenzande
Heinenoord - Oranje Wit
Kloetinge - RVVH
Smitshoek - Achilles Veen
SteDoCo - Zwaluwen
XerxesDZB - Hoek

12 oktober (6)
Achilles Veen - Deltasport
FC ‘s-Gravenzande - ASWH
Hoek - Smitshoek
Jodan Boys - Heinenoord
Oranje Wit - SteDoCo
RVVH - XerxesDZB
Zwaluwen - Kloetinge

26 oktober (7)
ASWH - Achilles Veen
Deltasport - Hoek
FC ‘s-Gravenzande - Jodan Boys
Kloetinge - Oranje Wit
Smitshoek - RVVH
SteDoCo - Heinenoord
XerxesDZB - Zwaluwen

2 november (8)
Achilles Veen - FC ‘s-Gravenzande
Heinenoord - Kloetinge
Hoek - ASWH
Jodan Boys - SteDoCo
Oranje Wit - XerxesDZB
RVVH - Deltasport
Zwaluwen - Smitshoek

TWEEDE PERIODE

9 november (9)
Achilles Veen - Jodan Boys
ASWH - RVVH
Deltasport - Zwaluwen
FC ‘s-Gravenzande - Hoek
Kloetinge - SteDoCo
Smitshoek - Oranje Wit
XerxesDZB - Heinenoord

16 november (10)
Heinenoord - Smitshoek
Hoek - Achilles Veen
Jodan Boys - Kloetinge
Oranje Wit - Deltasport
RVVH - FC ‘s-Gravenzande
SteDoCo - XerxesDZB
Zwaluwen - ASWH

30 november (11)
Achilles Veen - RVVH
ASWH - Oranje Wit
Deltasport - Heinenoord
FC ‘s-Gravenzande - Zwaluwen
Hoek - Jodan Boys
Smitshoek - SteDoCo
XerxesDZB - Kloetinge

7 december (12)
Heinenoord - ASWH
Kloetinge - Smitshoek
Oranje Wit - FC ‘s-Gravenzande
RVVH - Hoek
SteDoCo - Deltasport
XerxesDZB - Jodan Boys
Zwaluwen - Achilles Veen

14 december (13)
Achilles Veen - Oranje Wit
ASWH - SteDoCo
Deltasport - Kloetinge
FC ‘s-Gravenzande - Heinenoord
Hoek - Zwaluwen
Jodan Boys - RVVH
Smitshoek - XerxesDZB

18 januari (14)
Achilles Veen - Heinenoord
ASWH - Kloetinge
Deltasport - XerxesDZB
FC ‘s-Gravenzande - SteDoCo
Hoek - Oranje Wit
Jodan Boys - Smitshoek
RVVH - Zwaluwen

25 januari (15)
Heinenoord - Hoek
Kloetinge - FC ‘s-Gravenzande
Oranje Wit - RVVH
Smitshoek - Deltasport
SteDoCo - Achilles Veen
XerxesDZB - ASWH
Zwaluwen - Jodan Boys

1 februari (16)
Achilles Veen - Kloetinge
ASWH - Smitshoek
FC ‘s-Gravenzande - XerxesDZB
Hoek - SteDoCo
Jodan Boys - Deltasport
RVVH - Heinenoord
Zwaluwen - Oranje Wit

15 februari (17)
Deltasport - ASWH
Heinenoord - Zwaluwen
Kloetinge - Hoek
Oranje Wit - Jodan Boys
Smitshoek - FC ‘s-Gravenzande
SteDoCo - RVVH
XerxesDZB - Achilles Veen

DERDE PERIODE

22 februari (18)
Achilles Veen - Smitshoek
FC ‘s-Gravenzande - Deltasport
Hoek - XerxesDZB
Jodan Boys - ASWH
Oranje Wit - Heinenoord
RVVH - Kloetinge
Zwaluwen - SteDoCo

8 maart (19)
ASWH - FC ‘s-Gravenzande
Deltasport - Achilles Veen
Heinenoord - Jodan Boys
Kloetinge - Zwaluwen
Smitshoek - Hoek
SteDoCo - Oranje Wit
XerxesDZB - RVVH

15 maart (20)
Achilles Veen - ASWH
Heinenoord - SteDoCo
Hoek - Deltasport
Jodan Boys - FC ‘s-Gravenzande
Oranje Wit - Kloetinge
RVVH - Smitshoek
Zwaluwen - XerxesDZB

22 maart (21)
ASWH - Hoek
Deltasport - RVVH
FC ‘s-Gravenzande - Achilles Veen
Kloetinge - Heinenoord
Smitshoek - Zwaluwen
SteDoCo - Jodan Boys
XerxesDZB - Oranje Wit

5 april (22)
Heinenoord - XerxesDZB
Hoek - FC ‘s-Gravenzande
Jodan Boys - Achilles Veen
Oranje Wit - Smitshoek
RVVH - ASWH
SteDoCo - Kloetinge
Zwaluwen - Deltasport

12 april (23)
Achilles Veen - Hoek
ASWH - Zwaluwen
Deltasport - Oranje Wit
FC ‘s-Gravenzande - RVVH
Kloetinge - Jodan Boys
Smitshoek - Heinenoord
XerxesDZB - SteDoCo

19 april (24) 
Heinenoord - Deltasport
Jodan Boys - Hoek
Kloetinge - XerxesDZB
Oranje Wit - ASWH
RVVH - Achilles Veen
SteDoCo - Smitshoek
Zwaluwen - FC ‘s-Gravenzande

3 mei (25)
Achilles Veen - Zwaluwen
ASWH - Heinenoord
Deltasport - SteDoCo
FC ‘s-Gravenzande - Oranje Wit
Hoek - RVVH
Jodan Boys - XerxesDZB
Smitshoek - Kloetinge

10 mei (26)
Heinenoord - FC ‘s-Gravenzande
Kloetinge - Deltasport
Oranje Wit - Achilles Veen
RVVH - Jodan Boys
SteDoCo - ASWH
XerxesDZB - Smitshoek
Zwaluwen - Hoek
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RVVH - Deltasport
Zwaluwen - Smitshoek

FOTO RIEN WALRAVEN



D
R

E
S

S
E

D
 B

Y




