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Voor wie het nog niet wist: het 
grootste deel van zijn leven heeft 
hij ‘iets’ met Kloetinge gehad. 
En dat laatste is te bescheiden 
uitgedrukt.
Zo heeft hij als jeugdspeler alle 
standaardelftallen doorlopen, 
is hij op z’n 18e in het eerste 
elftal terechtgekomen, is hij 
10 jaar basisspeler geweest, 
waarvan vijf jaar aanvoerder.
Is op zijn 28e gestopt in het 
eerste elftal (vanwege het op-
starten van zijn zaak), heeft 
daarna in het 2e en het 3e 
gespeeld (kunt u het nog vol-
gen), is daarna jeugdleider 
geweest gedurende 10 jaar 
en ook nog eens 12 jaar voor-
zitter van de SVVK, voorloper 
van de huidige BCK.

Door: Jos Verpaalen

Dat het interieur iets zegt over de bewoner van het pand, staat onomstotelijk 
vast. Oostwal 103, een statig pand op één van de mooiste plekjes van Goes, is 
de werkdomicilie van de kersverse voorzitter van vv Kloetinge: Jan-Kees de 
Bruine. De ruimtes zijn stijlvol ingericht, over elk detail is uitvoerig nagedacht. 
Tegenover mij zit Jan-Kees, die zorgvuldig formulerend, perfect past in dit
decor. Het eerste deel van het gesprek gaat over de verwevenheid van Jan-Kees 
met vv Kloetinge. 

Voor wie het nog niet wist: het 

hij ‘iets’ met Kloetinge gehad. 

standaardelftallen doorlopen, 
is hij op z’n 18
elftal terechtgekomen, is hij 

waarvan vijf jaar aanvoerder.
Is op zijn 28
eerste elftal (vanwege het op-
starten van zijn zaak), heeft 

gen), is daarna jeugdleider 
geweest gedurende 10 jaar 

Zelfs tijdens zijn studie in Amsterdam, 
waar hij doordeweeks trainde bij sv Die-
men, kwam hij trouw elke zaterdag de 
eerste selectie versterken. Jan-Kees 
de Bruine is een leven lang Kloetinge.

Inzet
Hoewel! Hij geeft aan de club één jaar 
ontrouw te zijn geweest, toen hij samen 
met broer Hans naar de Bevelanders 
vertrok en, uniek, in competitieverband 
tegen Kloetinge voetbalde waarbij zijn 
andere broer Rien in de basis stond. Na 
dat ene jaar keerden de broers weer te-
rug op het oude nest. 

Gevraagd naar zijn voetbalkwaliteiten 
noemt hij zijn inzet (je kwam hem drie 
keer tegen!) en vooral goed weten wat 
je kunt en niet kunt. Weten wat jouw 
kwaliteiten zijn. Zijn opdracht als laat-
ste man of voorstopper was vooral ‘het 
achter dichthouden’ en slechts af en 
toe mee op te trekken naar het vijan-
dige doel. 

Jan-Kees de Bruine
is een leven lang Kloetinge

Krantenknipsel uit de PZC (1991)

decor. Het eerste deel van het gesprek gaat over de verwevenheid van Jan-Kees decor. Het eerste deel van het gesprek gaat over de verwevenheid van Jan-Kees decor. Het eerste deel van het gesprek gaat over de verwevenheid van Jan-Kees decor. Het eerste deel van het gesprek gaat over de verwevenheid van Jan-Kees 

Krantenknipsel uit de PZC (1991)
Krantenknipsel uit de PZC (1991)
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Op naar 2020
10 jaar basisspeler Kloetinge 1
10 jaar jeugdleider
12 jaar voorzitter businessclub
46 jaar supporter

Jan-Kees voor zijn bedrijfspand

‘Weten wat je kunt
en vooral niet kunt’
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Ambities
Toen de commissie ‘nieuwe voorzit-
ter’ een aantal maanden geleden op 
zoek ging naar een nieuwe voorzitter 
en daarbij al snel terechtkwam bij de 
gedroomde kandidaat Jan-Kees de 
Bruine, was het aangenaam dat hij vrij 
snel toehapte uit ‘een verantwoorde-
lijkheidsgevoel naar de vereniging’.
Hij geeft aan ‘zelf aan de slag te willen, 

de daad bij het woord te willen voegen, 
kortom de handschoen te willen op-
pakken’. Rustig geeft hij aan wat, wat 
hem betreft, de ambities van een grote 
club als Kloetinge zouden moeten zijn. 
“Kloetinge 2020?, ik wil er wel een paar 
noemen: het 1e elftal in de hoogste 
amateurklasse, 80% eigen jeugd in het 
1e, graag kunstgras en verlichting op 
het hoofdveld, waardoor er ook door de 

week vaker gevoetbald kan worden en 
er daardoor op de vaak overvolle zater-
dag wat meer ruimte is.
Gezonde ambities!”

Tenslotte wijdt Jan-Kees uit over de 
cultuur van de club. Hij benadrukt dat 
Kloetinge een club is met een zeer 
positieve uitstraling. Het koesteren en 
bewaken van die cultuur is één van 
zijn speerpunten waar hij vervolgens  
aan toevoegt dat Kloetinge soms ‘te 
bescheiden’ is, het zou wat meer met 
de borst vooruit mogen lopen. Mooie 
woorden van een ambitieuze clubman 
waarmee de club vol vertrouwen op 
weg kan naar 2020!

‘Eén van de ambities?
In 2020 80% eigen jeugd
in het eerste elftal’

Promotie naar hoofdklasse in 1998. 2e links vooraan Jan-Kees, 2e rechts vooraan broer Rien.

FO
TO

 A
RJ

AN
 B

OT

‘Kloetinge is soms
te bescheiden’
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Roompot Vakanties biedt voor elk wat wils. Van herfst- tot zomervakantie heeft

u de keuze uit de mooiste vakantieparken in Nederland, België en Duitsland.

• Naar een riante bungalow, bosrijke 

camping, familievilla of hotel aan de kust?

• Met het hele gezin, met vrienden of familie 

ontspannen en zwemmen.

• Laat de kinderen lol maken in de 

Koos Kids Club.

• Ga lekker met z’n allen uit eten in het 

Roompot restaurant.

Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!

WAAR GAAT UW
VOLGENDE VAKANTIE NAARTOE?

roompot.nl of bel 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m)
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Den Haag   Goes   Middelharnis   Roosendaal   Terneuzen   Veenendaal   Vlissingen

www.boumankantoortotaal.nl

Bouman KantoorTotaal is geel voor de vloer, rood voor sanitair 
en groen voor het interieur.
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Van der Zouwen koestert hoop
‘Iets meer willen dan alleen leuk een balletje trappen’

Terwijl CIOS-docent Arie van der Zou-
wen snel een wrap eet in de kantine 
van het Omnium, vertelt hij zijn verhaal 
over het afgelopen seizoen en blikt hij 
vooruit.
De oefenmeester, die zijn eerste sei-
zoen bij Kloetinge achter de rug heeft, 
valt direct met de deur in huis. “Vooraf 
schat je de kwaliteiten van de spelers-
groep in en bedenk je daar een speel-
wijze bij. Achteraf gezien is dat beeld 
niet uitgekomen.”
Verschillende oorzaken lagen hieraan 
ten grondslag, meent Van der Zouwen. 
“Bij een enkeling bleek het vooraf vast-
gestelde plaatje niet geheel juist. Hier-
door ben ik lang aan het rommelen ge-
weest met de formatie. Vooral achterin 
was ik zoekende.”

Na de slechte seizoenstart leek het be-
ter te gaan met het elftal, constateer-
de de oud-bondscoach van Hongkong. 
“Buiten dat we punten pakten, zag ik 
progressie in het team. De poppetjes 
stonden op de juiste plaats en de veld-
bezitting klopte.” 
Vasthouden aan de ideale basisopstel-
ling kon Van der Zouwen echter vaak 
niet. “Door de vele blessures was het 
lastig om het optimale team op te stel-
len. Elke week ontbrak er wel iemand. 
Daardoor blijf je schuiven.” 

Fitheid
Ondanks de constatering dat er een 
aantal dingen zijn tegengevallen het 
afgelopen voetbaljaar, kijkt Van der 
Zouwen met veel zin vooruit. Een aan-

Door: Len Wolters

Tom Wuyts (Duiveland-Kloetinge, beker)

De hoofdmacht van Voetbalver-
eniging Kloetinge speelt dit sei-
zoen voor het tweede jaar op rij 
in de eerste klasse.
De club heeft de ambitie om te 
acteren in de hoofdklasse. 
Trainer Arie van der Zouwen 
(60) heeft op termijn dezelfde 
gedachte. “Als het puzzeltje in 
elkaar valt, kunnen we zeker bo-
venin meedoen.”



9

PROGNOSE

Van der Zouwen ziet een mooi 
seizoen tegemoet. Ondanks dat 
hij beseft dat er kwaliteit is ver-
trokken, heeft hij vertrouwen in 
de nieuwe spelersgroep.
“Als de groep fit blijft, hebben 
we een hele behoorlijke selec-
tie. Maar we moeten realistisch 
blijven. Als we met blessures 
kampen, zijn we kwetsbaar.”

‘Ik ben er het afgelopen seizoen niet in
geslaagd om een bepaalde betrokkenheid te 
creëren bij met name de oudere spelers’

In de voorbereiding bracht de selectie een weekend door op
het Veerse Meer en bij de Goese Golf. Vooral voor de nieuwe spelers
een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
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tal basisspelers, waaronder een drietal 
met ervaring in de hoofdklasse, ver-
trok. Vier nieuwelingen en een aantal 
jeugdige talenten krijgen dit seizoen de 
kans om zich te bewijzen.
Om na de zomerstop direct goed voor 
de dag te komen, is er na de laatste 
training een vetmeting gedaan bij de 
vernieuwde spelersgroep. Deze meting 
zal nog een paar keer plaatsvinden in 
de loop van het seizoen. “In het ver-
leden waren er vaak sprint- en wend-
baarheidstestjes die zogenaamd lieten 
zien hoe fit iemand was”, herinnert Van 
der Zouwen zich. “Dit zijn keiharde cij-
fers.”
In samenspraak met de medische staf 
heeft een groepje spelers een trai-
ningsschema meegekregen. Het gaat 

hierbij niet alleen om fitheid in z’n al-
gemeenheid, maar ook om zaken als 
core-stability (rompstabiliteit).
“Jongere voetballers hebben vaak een 
grotere wil om energie te steken in hun 
fysiek dan spelers die al wat langer 
meelopen. Toch moet heel de selectie 
beseffen dat als ze iets meer wil dan 
alleen leuk een balletje trappen, ze er 
ook iets voor moet doen en laten. Dat 
kwartje is inmiddels gevallen bij de 
meesten geloof ik.”

Communicatie
Een ander aspect waar Van der Zouwen 
meer aandacht aan gaat schenken is de 
communicatie binnen de groep. Al een 
aantal jaren is dit een lastig punt bij het 
vlaggenschip van onze vereniging.

“Ik ben er het afgelopen seizoen niet in 
geslaagd om een bepaalde betrokken-
heid te creëren bij met name de oudere 
spelers. Ik had verwacht dat ze direct 
met mij in gesprek zouden gaan als er 
iets speelde binnen de selectie.”

Met individuele gesprekken en team-
buildingsactiviteiten hoopt de oefen-
meester een hechte groep te smeden. 
“Hierbij heb ik de jongens met ervaring 
nodig. Zij moeten verantwoordelijkheid 
dragen naar mij toe, over de groep als 
geheel en de speler als individu. Het is 
aan mij de taak om die betrokkenheid 
te realiseren. Daar ga ik mijn stinkende 
best voor doen.”
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U wilt geen
algemene informatie,

u wilt advies op maat..
en dat begrijpen wij
bij ZuidWest Lease 

Meer informatie of offerte op maat? www.zuidwestlease.nl

adv_188x135_zuidwestlease .indd   1 20/06/16   10:53

Wij maken van uw

behaalde omzet betaalde omzet!

Rave
 gerechtsdeurwaarder | incasso

Van de Spiegelstraat 29A  4461 LJ Goes
Tel.0113-787000

info@ravezeeland.nl  |  www.ravezeeland.nl
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RIJSOORD
Sportpark ‘Rijsoord’
Vlasstraat 1a
2988 XR Ridderkerk
Tel. 0180-420070
www.vv-rijsoord.nl

SHO
Sportpark ‘De Kikkershoek’
Langeweg 18
3262 LE Oud-Beijerland
Telefoon 0186-613053
www.vvsho.nl

VVGZ
Sportpark ‘Noordpark’
Noordpark 1
3332 LA Zwijndrecht
Te. 078-6128193
www.vvgz.nl

WNC
Sportpark 
‘De Korte Woerden’
Zandweg 1b
4181 PL Waardenburg
Tel. 0418-651554
www.vnc.nl

ZUIDLAND
Sportpark
‘Groot Nibbeland’
Kerkweg 84
3214 VE Zuidland
Tel. 0181-451655
www.vvzuidland.nl

SV
 O

RANJE WIT
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VO
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POORTUGAAL
OUDE MAAS

VV KLOETINGE
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LRC
Sportpark ‘Bruinsdeel’
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
Tel. 0345-612307
www.vvlrc.nl 

MZC’11
Sportpark ‘Den Hogen Blok’
Lange Blokweg 29a
4301 NW Zierikzee
Tel. 0111-450236
www.mzc11.nl

NIEUW-LEKKERLAND
Sportpark ‘Excelsior’
Tiendweg 10
2957 TJ Nieuw-Lekkerland
Tel. 0184-681314
www.vvnieuwlekkerland.nl

ORANJE WIT
Sportpark ‘Stadspolders’
Nw. Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Tel. 078-6135287
www.oranjewit.nl

OUDE MAAS
Sportpark
‘Polder Albrandswaard’
Albrandswaardseweg 84b
3172 XC Poortugaal
Tel. 010-5018013
www.vvoudemaas.nl

ALMKERK
Sportlaan 1
4286 ES Almkerk
Tel. 0183-401802
www.vvalmkerk.nl

GRC’14
Sportpark ‘Almbos’
Karbogerd 1
4283 GV Giessen
Tel. 0183-442027
www.grc14.nl

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

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

KERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW 

KERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW 

LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT 
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NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE 

NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE 
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NOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC 

HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD 

LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RI

JSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 

Timo Jansen, halve omhaal tegen Heerjansdam
FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

11



12

Kwaliteit wordt steeds belangrijker in 
Autoschadeherstel
In de automobielbranche staan de ontwikkelingen niet stil. Nieuwe technische snuf-

jes in de auto volgen elkaar in rap tempo op en worden in vrijwel alle klassen ge-

meengoed. Waar 25 jaar geleden een airco in de auto een uitzondering was, be-

schikt tegenwoordig vrijwel iedere nieuwe auto 

hier standaard over. Dit geldt zeker ook voor tech-

nisch geavanceerde snufjes, denk bijvoorbeeld aan 

cruisecontrole die tegenwoordig bij veel auto’s al 

automatisch afstand houdt tot zijn voorganger. Of 

iets simpels als automatisch inschakelende lichten.

Al deze technieken moeten bij een eventuele schade door de schade-

hersteller beheerst worden. Niet alleen de zichtbare technieken, zeker 

ook de technische snufjes die u niet ziet: zoals bijvoorbeeld EPS. Juist 

doordat er steeds meer technische snufjes in auto’s verschijnen heeft 

branche organisatie Focwa een aantal eisen opgesteld waaraan schade-

herstel bedrijven nu en in de toekomst moeten voldoen. Een aantal jaar 

geleden is het certificaat Autoschadetechnicus (een certificaat waarbij 

één of meerdere medewerkers moeten aantonen dat zij bepaalde tech-

nieken beheersen) geïntroduceerd. Autoschadeteam Baarends heeft dit 

certificaat, samen met haar Autoschadeteam collega’s, als één van de 

eerste bedrijven in Nederland behaald. 

Inmiddels is er een nieuw keurmerk bijgekomen: HiQure. Om voor dit 

keurmerk in aanmerking te komen moet een bedrijf aan zware eisen 

voldoen, het belangrijkste is echter dat men aantoonbaar via fabrieks-

specificaties werkt. Er wordt onder meer gecontroleerd op intake, demon-

tage en herstelwijze, maar ook op equipement en of de monteurs de juiste opleidingen hebben. Autoschadeteam Baarends 

was het derde bedrijf in Nederland dat dit keurmerk in ontvangst heeft genomen en is tot op de dag van vandaag het enige 

bedrijf in Zeeland dat over dit keurmerk beschikt.

U ziet: bij schade leidt de route naar perfect schadeherstel naar Autoschadeteam Baarends in Goes: u wilt toch geen risico’s 

nemen als u schade aan uw auto heeft? Wij repareren aantoonbaar volgens de fabrieksnorm!

schikt tegenwoordig vrijwel iedere nieuwe auto 

hier standaard over. Dit geldt zeker ook voor tech

nisch geavanceerde snufjes, denk bijvoorbeeld aan 

cruisecontrole die tegenwoordig bij veel auto’s al 

automatisch afstand houdt tot zijn voorganger. Of 

iets simpels als automatisch inschakelende lichten.

Al deze technieken moeten bij een eventuele schade door de schade

hersteller beheerst worden. Niet alleen de zichtbare technieken, zeker 

ook de technische snufjes die u niet ziet: zoals bijvoorbeeld EPS. Juist 

doordat er steeds meer technische snufjes in auto’s verschijnen heeft 

branche organisatie Focwa een aantal eisen opgesteld waaraan schade

herstel bedrijven nu en in de toekomst moeten voldoen. Een aantal jaar 

geleden is het certificaat Autoschadetechnicus (een certificaat waarbij 

één of meerdere medewerkers moeten aantonen dat zij bepaalde tech

nieken beheersen) geïntroduceerd. Autoschadeteam Baarends heeft dit 

specificaties werkt. Er wordt onder meer gecontroleerd op intake, demon

tage en herstelwijze, maar ook op equipement en of de monteurs de juiste opleidingen hebben. Autoschadeteam Baarends 

Scottweg 2, 4462 GS Goes   •   Tel.: 0113 215 567   •   Fax: 0113 250 251   •   info@baarends.nl   •   www.autoschadeteam.nl

T (06)13970887
info@mkbestratingen.nl
www.mkbestratingen.nl
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Al meer dan 25 jaar ledenadministrateur bij vv Kloetinge
Wim de Vos begroette veel nieuwe spelers,
maar zwaaide er ook heel wat uit

U kent hem wel, die reclame van dat autoschadeher-
stelbedrijf. “Ons werk dat zie je niet .” Datzelfde geldt 
min of meer voor onze vrijwilliger Wim de Vos (61). Deze 
voormalige rechtsbuiten van ons eerste elftal (half jaren 
70 van de vorige eeuw) beheert namelijk al meer dan 25 
jaar de ledenadministratie van vv Kloetinge. 
Niet iets wat snel aan het licht komt.

Automatisering
De acceptgirokaarten voor de leden behoeven niet meer te worden bezorgd.”Die 
bracht ik vroeger nog rond en na betaling bezorgde ik dan ook weer de clubpas 
bij de leden. Er is nu sprake van automatische incasso.” Wim bleef, door alles 
zelf te bezorgen, goed op de hoogte van de nieuwbouw rond Kloetinge. “Als ik 
alles zelf rondbreng weet ik in elk geval dat alles aankomt”, grinnikt hij in het 
bijzijn van zijn vrouw Ellen. “De wijken Goese Meer, Mannee, Riethoek en Over-
zuid herbergen een groot aantal van onze leden.” Wim, al 50 jaar lid van onze 
vereniging, hoeft nu alleen de clubpassen nog thuis te bezorgen.

In het bekende Goese café Baarends is
Wim een graag geziene gast.
Links: uitbater en fietsmaat Kees Baarends.
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Overschrijvingen
De laatste week van de overschrij-
vingsperiode was het altijd een gek-
kenhuis aan de deur van Zomerweg 10 
te Kloetinge. Nieuwe sterren versche-
nen aan het firmament of er waren er 
die de club gingen verlaten. “Zo’n 60 
man hadden we dan wel in de huiska-
mer staan in een paar dagen. Giovanni 
en André Siereveld heb ik hier ook in 
de gang gehad. Dat waren toffe gas-
ten. Je kon al gelijk merken dat die 
jongens erg graag voor Kloetinge wil-
den spelen .”

Talent
Wim (voor velen ‘Harry’) heeft enke-
le jaren in ons eerste elftal gespeeld 
en kwam ook voor KNVB-jeugdselec-
ties en het Zeeuws Afdelingselftal uit. 
Hij speelde destijds in ons eerste elf-
tal met o.a. Leo Slabbekoorn, Kees 
Kleppe en Sam Blomaard.

‘Zo’n 60 voetballers
hadden we dan wel in de 
huiskamer staan’

Uit die tijd stamt ook nog het gro-
te Hollandia-toernooi van Kloetinge 
dat op tweede Pinksterdag werd ge-
houden. Op één van die toernooien 
maakte Wim nog eens de beslissende 
strafschop in de halve finale waar-
door Kloetinge voor het eerst een 
finale speelde op het eigen toernooi. 
Een knuffel van toenmalig voorzitter 
Roosdorp was zijn beloning.

Deskundigen
Bij elke thuiswedstrijd van ons eer-
ste elftal is Wim op het Wesselopark 
aanwezig. De eerste helft langs de lijn 
maar daarna voert het onderhouden 
van contacten bij Wim de boventoon. 
“Sociale contacten zijn belangrijk en 
onder het genot van een biertje is het 
prima toeven in ons clubhuis.
Er staan tenslotte al zoveel ‘deskundi-
gen’ langs de lijn .”
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Het afgelopen jaar zijn er een aantal prominente leden van Kloetinge opgestaan. 
Om enigszins aansluiting met de top van het amateurvoetbal te hervinden, moet 
er het één en ander veranderen binnen de voetbalvereniging. Een nieuwe com-
missie voetbaltechnische zaken onder leiding van Kees Zwamborn (64), voor-
maling Directeur Opleidingen bij Ajax, gaat daar sturing aan geven.Door: Len Wolters

Zwamborn geeft
kwaliteitsambitie gestalte

‘Als een groep beter functioneert, ontwikkelt het individu zich ook’

De commissie voetbaltechnische zaken (VTZ). Vlnr: Kees Kleppe, Leo Slabbekoorn, Jos van Belzen en Kees Zwamborn.
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Al jaren staat Kloetinge te boek als één 
van de - zo niet de grootste - voetbal-
verenigingen van Zeeland. Het eerste 
elftal draait nog altijd mee in de top 
van het Zeeuwse amateurvoetbal en 
de prestatieve jeugdelftallen spelen 
voornamelijk op divisieniveau. Toch 
zit er meer in het vat, meent een aan-
tal prominente gezichten binnen onze 
club. Het bestuur schaart zich achter 
die gedachte.
“Op voetbaltechnisch gebied valt er 
nog een hoop te winnen”, stelt Kees 
Zwamborn. De in Kloetinge woonachti-
ge docent van de KNVB is aangesteld 
als Manager Voetbaltechnische Zaken. 

“Al jaren zie ik het als een uitdaging om 
deze club naar een hoger niveau te til-
len.”
Zwamborn, die in het verleden Kloetin-
ge 1 onder zijn hoede had, bekleedt een 
nieuwe functie binnen de club. Kortge-
zegd moet hij lijn brengen binnen de 
organisatie als het om voetbaltechni-
sche zaken gaat.
“Bij Kloetinge speelt hetzelfde pro-
bleem als bij veel amateurclubs. Door-
dat verenigingen groter worden, wordt 
er vaak in kwantiteit gedacht. Er is 
kennis en vooral tijd nodig om lijn in het 
beleid te krijgen.”

Jeugd
De nieuwe voetbalgedachte binnen 
Kloetinge houdt in dat trainers nage-
noeg op dezelfde manier naar voetbal 
kijken en hetzelfde doel nastreven. “We 
moeten een bepaalde pluriformiteit 
creëren, zodat er een duidelijke lijn van 
begeleiding zichtbaar wordt voor spe-
lers, ouders en andere betrokkenen 
binnen de club. Voorheen bepaalde een 
trainer zelf hoe hij te werk ging.”
Door trainingen van selectieteams bij 
te wonen, te analyseren en te contro-
leren wordt er een beeld gevormd van 
het niveau van de spelers en de manier 
waarop trainers te werk gaan. Vervol-
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‘Al jaren zie ik het als een uitdaging om deze 
club naar een hoger niveau te tillen’

‘Eerst is het zaak dat
iedereen binnen Kloetinge 
dezelfde taal spreekt en 
dezelfde kant op wil’

SPELERSCARRIÈRE:
FC Vlaardingen 
AFC Ajax 
MSV Duisburg (D) 
NAC Breda 

TRAINERSCARRIÈRE:
Feyenoord (jeugdtrainer,
  coach tweede elftal)
SHO (hoofdtrainer)
vv Kloetinge (hoofdtrainer)
FC Den Bosch (hoofdtrainer)
NAC Breda (hoofdtrainer)
Ajax (Directeur Opleidingen)
Sunderland (Academy Director)
Willem II (hoofdtrainer)
Suriname (bondscoach)

Links: Kees Zwamborn in een ontspannen conversatie met Adriaan v.d. Plasse van Delta Mossel
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gens zullen er diverse overleggen en 
gesprekken plaatsvinden tussen oe-
fenmeesters en leden van de commis-
sie voetbaltechnische zaken. 
Ook aan de lagere jeugdelftallen wordt 
aandacht geschonken. “Trainers die 
vrijwillig voor een groep staan, ver-
dienen ook ondersteuning. Een aantal 
keren per seizoen vindt er bijscholing 
plaats, wat uiteraard vrijblijvend is. 
Er wordt dan gepraat over de manier 
waarop je als coach voor een groep 
staat en hoe je met spelers en ouders 
omgaat. Zo wordt het voor iedereen 
leuker.”
Een concreet punt dat wordt ingevoerd, 
is het werken met een spelervolgsys-
teem. Dit systeem laat de ontwikkeling 
van een speler zien, zodat selectietrai-
ningen aan het eind van het seizoen 
overbodig worden. 

Deze nieuwe manier van werken be-
tekent niet dat het teambelang opzij 
wordt geschoven. Integendeel zelfs. 
“We zijn geen profclub”, meent Zwam-
born. 

Hoofdmacht
Naast de directe regie over de jeugdop-
leiding, is de commissie voetbaltechni-
sche zaken ook verantwoordelijk voor 
het eerste elftal. De commissie gaat 
over het functioneren van de hoofd-
trainer en haar staf. Tevens stelt zij de 
eerste selectie samen. “Al gaat dat na-
tuurlijk altijd in samenspraak met de 
hoofdcoach.”
Zwamborn gaat dit seizoen een scou-
tingsgroep aansturen om vast te stellen 
welke spelers rondlopen in het Zeeuw-
se voetbal op met name de lagere ni-
veaus. Deze groep van vier á vijf man 

bestaat uit leden van de technische 
staf, commissie voetbaltechnische za-
ken en externe personen. 

Geduld
In het beleidsplan valt te lezen dat de 
club met het eerste elftal wil terugke-
ren in de hoofdklasse en dat alle jeugd-
selectieteams dienen te spelen op di-
visieniveau. Zwamborn is daar op dit 
moment nog niet mee bezig. 
“Dat is nu niet belangrijk. Eerst is het 
zaak dat iedereen binnen Kloetinge de-
zelfde taal spreekt en dezelfde kant op 
wil. Resultaten zullen wellicht pas over 
drie of vier jaar zichtbaar worden.”

KEES ZWAMBORN
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OBJKT VASTGOED OPLOSSINGEN!
U ziet slechts een aantal letters, maar kunt zonder
moeite lezen wat er wordt bedoeld. Objekt. 
Dit is precies hoe wij onze dienstverlening voor u
inrichten. U hoeft zich enkel bezig te houden met 
het strikt noodzakelijke.
Onze specialisten verzorgen de rest. Zo kunt u zich 
bezighouden met uw kerntaken.

EEN VEELZIJDIG VASTGOEDBUREAU
MET DE JUISTE BALANS

info@objkt.nl   |   www.objkt.nl   |   Tel. 06-10669659

Het 
koken
laten 

we aan
u over!

Koken is niet ons sterkste punt, 
daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn. 

Maar het creëren van het juiste recept voor uw droom-
keuken, waar u jarenlang kookplezier van heeft, kunnen
we als geen ander. 
In onze toonzalen vindt u keukens van Siematic, 
Eggersmann en Nolte; keukens in alle stijlen voorzien van
de laatste technologieën op het gebied van keuken-
apparatuur, -bladen en -verlichting. Welke wens u ook
heeft, Plieger zorgt voor uw droomkeuken.

Loop eens vrijblijvend bij ons binnen!

      
      

    
         

          
        

      
        

     
         
       

   

  
          
          

          
      

  
        
        

        
          

         

   
      

        
        

Siematic en Nolte / Plieger Goes / Nansenbaan 15 /
4462 GR Goes / T 0113 246 464

Eggersmann en Nolte / Plieger Zaltbommel 

Adv gids VV Kloetinge, keukenadvertentie staand 93  x 135.qxp_Opmaak 1  22-06-15  15:25  Pagina 1

Fysiotherapie De Clavers

wenst vv Kloetinge een goed en blessurevrij seizoen toe.

Nu wij de medische staf mogen ondersteunen 

hopen wij voor jullie dat we niet te vaak in actie 

hoeven te komen. Maar ben je toch geblesseerd? 

Dan helpen wij je graag weer op de been!

Fysiotherapie De Clavers staat voor u klaar!

Algemeen telefoonnummer: 0113  215802    Kijk ook op www.clavers.nl

 Brouwersgang 1,  Goes (hoofdvestiging) Laagewei 1, Goes (bij Kloetinge)

Met 8 vestigingen in en om Goes zijn we altijd goed bereikbaar.
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Tom Wuyts had toen hij tekende bij Kloetinge bepaalde verwachtingen. De van 
NAC Breda afkomstige Krabbendijkenaar hoopte attractief voetbal te spelen 
en bovenin mee te draaien. “Deze doelstelling bleek niet geheel haalbaar.”
Wuyts wijdt dat aan verschillende oorzaken. “We begonnen moeizaam, om-
dat de selectie bestond uit veel nieuwe gezichten en een nieuwe trainer. Ook 
bleek het niveau in de eerste klasse niet slecht en hadden sommige jongens 
misschien het idee dat ze een stapje minder konden zetten, omdat ze de 
hoofdklasse gewend waren. Naar mate het seizoen vorderde, kwam daar ont-
wikkeling in.”

Tom (22) werd na het afgelopen 
seizoen verkozen tot speler van 
het jaar. Ondanks zijn uitverkiezing 
spreekt de aanvaller van een wis-
selend seizoen.

‘Ik wil de schouders eronder zetten’

TOM
WUYTS

Door: Len Wolters

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Uitdaging
Ook bij zichzelf constateerde Wuyts 
wisselvalligheid. “Ik zat een beetje met 
mezelf in de knoei. Door de moeizame 
resultaten dacht ik veel terug aan mijn 
periode in Breda. Als beloftespeler zat 
ik dichtbij de A-selectie. Dat was nu 
allemaal weg en verleden tijd.”
Door met mensen te praten en het 
naast zich neer te leggen, herpakte hij 
zich. 

Dit seizoen hoopt de Krabbendijkenaar 
er direct te staan. Ondanks interesse 
van diverse clubs draagt de aanval-
ler nog altijd het shirt van Kloetinge. 
“Ik ben niet iemand die snel wisselt 

 ‘Als beloftespeler zat ik 
dichtbij de A-selectie van 
NAC Breda’

van club. Na een wat minder seizoen 
neem ik niet zomaar afscheid. Het is 
juist een uitdaging om iets goeds neer 
te zetten na een moeizaam jaar.”
Wuyts ziet voor zichzelf een nadruk-
kelijkere rol in het groepsproces weg-
gelegd. “Door hard te trainen en met 
jonge jongens te spreken, wil ik dui-
delijk maken wat er gevraagd wordt 
op dit niveau. Als je met elkaar van 
gedachten wisselt, is het makkelijker 
om de neuzen dezelfde richting op te 
krijgen.”

Een exacte doelstelling verbindt hij 
niet aan dit voetbaljaar. “Met het re-
sultaat van vorig seizoen in het ach-
terhoofd, is het zaak om er de eerste 
weken direct te staan en scherp te 
zijn. Vervolgens kunnen we onze ver-
wachtingen uitspreken.”
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A
• ABN AMRO
• Addict bv
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• Agin Timmermans
• Auto Albert
• Artec Interim bv

B
• De Baar & Leendertse
• Baker Tilly Berk nv
• Bakker Boer
• BooNe Optiek
• Bouman KantoorTotaal bv
• Meubel- en Rijtuig-
 stoffeerderij C.J. Brouwer
• De Bruine
 Hypotheken & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult

C
• Cabman Installatie & Service
• Carédo
• Caraz Marcom
• De Clavers
• Contek Serooskerke

D
• Da Vinci Meesterschilders
• Deba Bedrijfswagens
 Zeeland
• Delmeco Group bv
• Delta Mossel
• Delta Paints
• J.C. Dekker bv
• Des Detach
• Discartel bv / El Toro
• DM-Fruit
• Drogist.nl
• Drukkerij Zeeland
• DRV Accountants &
 Belastingadviseurs

E
• Eetmosfeer Het Elfde Gebod 
• Elie Beveiliging

F
• Faasse & Fermont
• Verf Groothandel Franse 

G
• Geijtenbeek Top Movers
• Geluk Groep
• GO Interact
• Grafi sch Bedrijf Goes
• Groeneveld Exploitatie bv
• Bakkerij De Gouden Korenaar

H
• BC Haringman bv
• HDV Steigerbouw 
• H&G
• Hofman Productions
• De Haze Consultancy

I/J
• ING
• Intersport Erik
• Intra Kapelle bv
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• Tandprothetische Praktijk
 L. Jobse
• Gerrit de Jonge Techniek

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Kloosterboer Services bv
• De Koffi eboer 
• Meesters De Koeijer 
• KUUB Makelaars

L
• Autoschade Cor Lagendijk
• Laspartners
• LEO Interieurgroep bv

• Limit Fotografi e
• Bouwbedrijf J. v/d Linde
• Livingtone bv
• LMG
• BouwCenter Logus

M
• Glashandel Melieste bv
• M&K Bestratingen 
• MOOOI makers & kappers

N
• Het Natuursteenhuis bv
• Nilsson
 Communicatie Kunstenaars
• TRIAS Notarissen
• Nijsse Assurantiën bv

O
• Mossel-Oester & Vishandel 
 Piet van Oost bv
• Olie & De Jonge Advocaten

P
• Tuincentrum/Hoveniersbedrijf 

Paardekooper
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plieger bv 
• Auto Poppe
• Profi le Tyre Center

R
• Rabobank Oosterschelde
• Rave - gerechtsdeurwaarder
• REGO Tuinidee
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv
• Piet Vogelaar BusinessRent
• Bouwbedrijf Rijk
• Acc.- en adviesgroep Rijkse
• Architektenburo Roos en Ros
• Roompot

S
• Aannemingsbedrijf
 Van Sabben bv
• Safe Store Goes
• Sigma Personeelsdiensten
• Suez Corporate Sales
• So What Nederland bv

T
• Taste Culinair
• Techno West Services
• Traas Ongediertebestrijding
• Totaalbouw Zeeland bv
• Trainews

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Foto Verschoore
• Eeterij-spelerij Vierlinden
• Vuyk Accountants
 en Adviseurs

W
• WEA Accountants &
 Adviseurs Zierikzee
• Weststrate Parket
• Wigman van Dijk
• Van Wijnen Staalhandel
• Wolter & Dros Groep

Z
• Zandee Kloetinge bv
• Sjaak van Zee bv
• De Zeeuwse Alliantie 
• Mossel Company
• Installatiebedrijf
 Zuidweg-Zwartepoorte
• Zuid West Lease
• ZSB Constructie
• Zwaar Transport Zeeland bv

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge

Voor informatie businessclub: 06 46 25 84 55  |  info@bckloetinge.nl  |  www.bckloetinge.nl

Netwerkbijeenkomst bij Zeeland/Zilt
FOTO RON QUINTEN



19

FOTO ARIE VAN BOCHOVE

Businessclub Kloetinge op Contacta Goes

Hoe kwam het idee tot stand?
“Tijdens mijn werkzame leven heb 
ik voor Plieger al diverse keren met 
succes een eigen plein op Contacta 
georganiseerd. Toen ik met prépensi-
oen ging heb ik aan het bestuur van de 
businessclub voorgesteld om ook iets 
dergelijks voor haar leden te organi-
seren. Zij waren direct enthousiast en 
zijn dat nog steeds. 
Daarom zal er in november voor de 
derde keer op rij een BCK-plein in 
de Zeelandhallen worden gepresen-
teerd.”

Wat maakt het zo bijzonder?
“Ook LMG, de organisator van Con-
tacta, vond het een prima idee. Zij wa-
ren direct akkoord, want een voetbal-
club met een eigen plein is uniek en 
het geeft een andere uitstraling dan 
de doorsnee pleinen.
Een gezellig en sfeervol onderdeel 
hiervan vormt vooral het horeca ge-
deelte waar de bezoeker iets kan eten 
of drinken. Dit alles wordt op kundige 
wijze verzorgd door eetcafé De Bult,  
eeterij-spelerij Vierlinden en Taste 
Culinair, uiteraard alle drie BCK lid.
Het plein is ook een ontmoetings-
plaats voor onze leden en sponsors. 
Zij vinden hier de warme sfeer terug 
zoals ze die bij vv Kloetinge gewend 
zijn.”

8-9-10 NOV. 2016
organiseert BusinessClub vv Kloetinge weer een eigen plein 
op netwerkbeurs Contacta. We stelden de coördinator hiervan, 
Piet de Haze, een paar vragen:

‘Geen enkele beurs in Zeeland trekt zoveel
mensen en aandacht als Contacta’

CONTACTA IS HET GROOTSTE ZAKELIJKE NETWERK VAN ZUID-NEDERLAND EN VLAANDEREN

‘Een voetbalclub
met een eigen plein
is uniek’

Waarom zou een ondernemer aan 
Contacta moeten deelnemen?
Hierin is Piet duidelijk. “Er is geen en-
kele beurs in Zeeland die zoveel men-
sen en aandacht trekt als Contacta. 
In 3 dagen komen er bijna 24.000 
mensen uit de regio die allemaal op 
zoek zijn naar ‘handel’. Stel dat een 
vertegenwoordiger 400 bedrijven wil 
bezoeken, dan heeft hij al meer dan 
een jaar nodig, nog afgezien van de 
kosten. Kortom een stand op Contacta 
levert geld op.”

Verder heeft hij nog een paar aanbe-
velingen voor de deelnemers.“Laat 
aan al je klanten weten 
dat je op Contacta 
staat via web-
site,

FOTO’S ONDER: JAN DE CARPENTIER  |  LIMIT FOTOGRAFIE

social media, folders, facturen etc. 
Verzorg demo`s, bedenk iets nieuws 
of unieks, geef een goodiebag en ver-
geet je visitekaartjes niet.”

De verwachting is dat BusinessClub vv 
Kloetinge de komende jaren nog ver-
der zal groeien. Vooral op het gebied 
van onderlinge samenwerking zijn er 
nog vele mogelijkheden. Kortom, lid 
zijn of worden van de BCK biedt voor 
elk bedrijf uit de regio unieke kansen.

Piet de Haze
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• BCK Plein met eigen  
 uitstraling
• 350 exposanten uit alle  
 branches
• 15.000 m2 beursvloer
• 23.500 zakelijke bezoekers
• Seminars en workshops
• Live radio- en   
 televisieuitzendingen

 Stap in het grootste zakelijke netwerk van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen met het 

BUSINESS CLUB KLOETINGE PLEIN
Op 8, 9 en 10 november 2016 organiseert Business 
Club Kloetinge weer een eigen plein tijdens de 
netwerkbeurs Contacta.nl. 
 
U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke
jubileumeditie en het plein met de deelnemende
exposanten te bezoeken.
 
Toegangstickets zijn gratis te verkrijgen 
via Contacta.nl.

SAMEN GROEIEN

Organisator van Contacta.nl 
lmg.nl | 0113 70 02 91

WIJ ZORGEN ERVOOR 
DAT UW FACTUUR 
BETAALD WORDT
EN DAT KOST U NIETS

WIJ ZORGEN ERVOOR 
DAT UW FACTUUR DAT UW FACTUUR 
BETAALD WORDT
EN DAT KOST U NIETS

WIJ ZORGEN ERVOOR 
DAT UW FACTUUR 
BETAALD WORDT
EN DAT KOST U NIETS

ERIK
Nieuwe Burg 22-28 - Middelburg - tel. (0118) 611741
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Erg makkelijk en altijd vers gezet. De 
radiokamer en de commissiekamer 
zijn bijna elke avond in gebruik als 
vergaderruimte. Ook dan wordt de 
koffie erg gewaardeerd.

De Koffieboer
De redactie had een gesprek met 
Herbert Stronk, directeur/eigenaar 
van De Koffieboer uit Bruinisse.
Herbert: “Wij bieden een totaalpakket, 
dus alles op het gebied van warme en 
koude dranken. We leveren de auto-
maten, de ingrediënten en verzorgen 
ook het onderhoud aan de machi-
nes. Ons werkgebied omvat Zuidwest 
Nederland en wij zijn de enige regio-
nale specialist. Als er een storing is 
garanderen wij, dat de servicemon-
teur binnen vier uren aanwezig is.
De bezorger komt iedere vier weken 
met de ingrediënten langs of deze 
kunnen digitaal besteld worden. Wan-
neer dat voor 17.00 uur gebeurt wordt 
de bestelling de volgende werkdag 
bezorgd. Bruinisse ligt centraal in ons 
werkgebied.”

Regionaal specialist
“Onze klanten zijn vooral bedrijven, 
scholen, zorg- en welzijnsinstellin-
gen, sportclubs enz. We leveren ma-

‘Leiders en scheidsrechters kunnen nu op elk 
moment voorzien worden van goede koffie’

‘De koffie wordt
speciaal voor ons
gebrand’

‘KOFFIE?’ ‘GRAAG!’

chines op maat, want een productielocatie waar 50 werknemers in een klein 
kwartiertje koffie willen hebben heeft een andere automaat nodig dan een nota-
riskantoor, dat haar klanten een kop koffie aanbiedt.
De koffie wordt speciaal voor ons gebrand en in onze eigen verpakking aange-
boden. Hiermee beheren we het hele proces zodat de kwaliteit gegarandeerd is. 
We zijn lid van de BCK, daar zitten onze potentiële klanten.
Wij willen ervoor zorgen dat er gezegd wordt:

’KOFFIE?’ ‘LEKKER!’

Op zaterdagen worden er sloten koffie gedronken op het 
Wesselopark. Uiteraard is er koffie in de kantine en als 
het eerste thuis speelt in het sponsorhome. Maar ook in 
de commissiekamer en de radiokamer gaan er heel wat 
bekertjes doorheen. 
Vroeger werd het beneden gezet; nu er een koffieauto-
maat van De Koffieboer staat hoeft dat niet meer. 

Door: Adri de Bruine

FOTO JOEP ZOETEWEIJ
Herbert Stronk, directeur/eigenaar van De Koffieboer
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Droomvoorhoede
Erik is, net als tijdens zijn actieve 
voetballoopbaan, nog altijd even dui-
delijk met zijn conclusies. “Ik ben van 
mening dat er niet alleen bij Kloetinge 
maar in het gehele Zeeuwse voetbal 
geen betere voorhoede meer is ge-
weest dan die wij toen hadden.
In onze rug speelden op het midden-
veld ook nog eens Emiel Dorst en 
Marcel Lourens. Dat maakte het nog 
completer. We wisten van elkaar wat 
we deden en daar werd ook veel op 
getraind. Veel automatismen. Het was 
vaak genieten .”
Niet alleen het team genoot maar bo-
venal ook de club en haar supporters. 
Dat men binnen de club met weemoed 
terugdenkt aan die tijd blijkt wel uit de 
rubriek All Stars uit ons clubblad ‘Op 
de Korrel’. In het afgelopen seizoen 
kozen zeven mensen, met een voor-
liefde voor onze vereniging, hun beste 
elftal aller tijden.
Er was slechts één speler die in alle 
zeven opstellingen voorkwam. U raadt 
het al: Erik de Groene. De laatbloeier 
die pas op 25-jarige leeftijd de grote 
stap naar Kloetinge maakte.

Vallen en opstaan
Dat het Erik bij Kloetinge allemaal zo 
succesvol zou vergaan, had men aan 
het begin van de competitie niet ver-
wacht. “In de eerste weken heb ik wel-
eens gedacht, waar ben ik aan begon-
nen. Alles ging zo snel. Voor ik een bal 
aan kon nemen lag ik al op de grond, 
omdat ik direct aangepakt werd.
Dat is wel even een verschil, 4e klasse of 
hoofdklasse. Bij Luctor haalde ik de bal 
op rond de middenlijn, gaf de voorzet en 
kopte de bal zelf in (grote hilariteit in 
huize De Groene).
Na een training bij Kloetinge zag ik 
soms groen en geel, maar aan opgeven 
heb ik nooit gedacht. Diederik (Hiensch) 
bleef vertrouwen in me houden en liet 
me na een mindere wedstrijd ook staan.
Van Diederik heb ik heel veel geleerd 
en samen met Joost Folmer vormde hij 
een ijzersterk koppel. De begeleiding, 
zowel rondom als buiten de wedstrij-
den, was van een hoog niveau.”

Hoe is het met...?
Gevraagd naar zijn ambitie na zijn overschrij-
ving van Luctor’88 naar Kloetinge antwoordde 
spits Erik de Groene in de zomer van 2000: “Er 
een mooi jaar van maken.” Het werden uitein-
delijk drie onvergetelijke jaren waar de nu 41 
jarige Erik met heel veel plezier aan terug-
denkt. “Wat wil je nog meer als centrumspits. 
Twee fantastische buitenspelers als Ronald 
Zuijdwegt en Wilco de Valk. Ik wist voor aan-
vang van bijna elke wedstrijd dat ik wel vier of 
vijf kansen zou krijgen”

‘In de eerste weken heb ik weleens
gedacht, waar ben ik aan begonnen’

DE MOOIE JAREN VAN  ERIK DE  GROENE

Kloetinge-Kozakken Boys (2001)

Voetbalbolwerken
“Spakenburg, IJsselmeervogels, DOVO 
Rijnsburgse Boys, FC Lisse, daar stonk 
het naar voetbal. De entourage bij die 
clubs was geweldig met veel publiek op 
de tribune en langs de lijn. Toch waren 
we nooit kansloos. Angst voor dit soort 
tegenstanders kende ik niet. Ik voelde 
me meer bevoorrecht om tegen deze 
ploegen te spelen .”

Erik herinnert zich nog een uitwed-
strijd bij IJsselmeervogels, direct na de 
winterstop. “De complete selectie van 
IJsselmeervogels was een week op 
trainingskamp geweest in Brazilië.”
Ze gingen vol goede moed de tweede 
seizoenshelft in en Kloetinge leek de 
ideale tegenstander om die moed te 
vertalen in een overwinning.
“Die gasten waren allemaal zo bruun 
as een beier”, roept Erik luidkeels door 
zijn woonkamer. “Wij een weekendje 
Duitsland met de selectie maar wel met 
drie punten naar huis door twee doel-
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‘In het gehele Zeeuwse voetbal is 
er geen betere voorhoede meer 
geweest dan ons trio’

Jelle
Langs de lijn bij wedstrijden is hij zelden meer te vinden. Zoontje 
Jelle (4 jaar) voetbalt bij de mini’s van Kwadendamme waar papa Erik 
zich vanzelfsprekend op de vorderingen van zijn zoon gaat concentreren. 
Als de uitspraak: ‘zo vader, zo zoon’ hier van toepassing is dan wacht 
Jelle een mooie voetbaltoekomst. En als hij scoort... rent hij misschien 
wel als eerste naar zijn vader. Als hij dan maar niet zijn shirt uittrekt!

DE MOOIE JAREN VAN  ERIK DE  GROENE
‘Als hij dan maar niet zijn shirt uittrekt!’

In zijn debuutjaar 2000 stond Erik tegen PSV2 (beker) in de spits.
Hij kwam zelf niet tot scoren, maar kreeg wel een strafschop mee.

Bij zijn afscheid in 2003 waren 
er, naast de vele bedankjes, 
natuurlijk ook bloemen.

ARCHIEFFOTO’S ARJAN BOT
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Erik met zoon Jelle en dochter Femke op het veld van Kwadendamme

punten van Ronald Zuijdwegt (0-2). Je moet 
nooit tegen iemand opkijken.”

Knieblessure
Toen rugklachten bleven opspelen, besloot 
Erik terug te keren naar Luctor’88 en later 
bouwde hij af in het derde elftal van Kwa-
dendamme, de plaats ook waar Erik met 
zijn vrouw Martine en kinderen Femke en 
Jelle woont.
Drie jaar geleden deed de trainer van het 
eerste elftal nog een keer een beroep op 
de spitsspeler. Uitgerekend in die wed-
strijd ging het goed mis. Linkerknie zwaar 
beschadigd in een duel. Lange revalidatie 
met een definitieve conclusie: einde voet-
balcarrière.

Jeugd
“Veel voetballers spelen tegenwoordig voor 
zichzelf en bovendien mist een groot aantal 
de juiste mentaliteit. Allemaal maniertjes, 
mannetjes en uitzonderlijk gedrag.
De jeugd imiteert ook dingen die ze van 
profvoetballers zien. Neem nou zo’n 
Ronaldo. Daar kan ik mij aan ergeren. 
Altijd alleen juichen en dan die oerkreet. 
Juichen doe je samen want je team scoort. 
Ik heb nooit mijn eigen feestje gebouwd en 
ook nooit mijn shirt uitgetrokken .”
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www.bakertillyberk.nl ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Baker Tilly Berk Goes
Accountants en Belastingadviseurs 
Contactpersoon: Rens Grimminck
Telefoonnummer: (0113) 24 20 00 
E-mail: goes@bakertillyberk.nl

4-4-2 of 4-3-3? 

6160 BTB Gelgenheidsadv voetbal Goes 210x297mm.indd   1 29-06-2011   16:21:47
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Van stijlvolle lodges tot luxe villa’s… 
Roompot Vakanties werkt volop aan de 
ontwikkeling van nieuwe vakantiever-
blijven aan de Nederlandse kust. Altijd 
op toplocaties, dicht aan strand en zee.
Met trots presenteren wij onze nieuwste 
parels aan de Zeeuwse kust.

Droomt u van een luxe, onbezorgde 
vakantie aan de Zeeuwse kust? Dan is 
een vakantie op het kleinschalige en 
intieme resort Noordzee Résidence 
Dishoek een zeer goede keuze.
Met een verblijf in een van de luxueu-
ze vakantievilla’s bent u in mum van 

tijd op het brede Noordzeestrand. In elk 
seizoen is dit de perfecte locatie voor 
een heerlijke strandwandeling en op 
lange zomerdagen kunt u hier urenlang 
genieten van de Zeeuwse zon.
In de directe omgeving zijn er prachtige 
wandel- en fietsroutes door het natuur-
rijke duinlandschap. De steden Middel-
burg en Vlissingen zijn op korte afstand 
voor een cultureel uitstapje. 
Op vakantie in dit exclusieve resort? 
Roompot Vakanties verhuurt deze 
villa’s onder haar premium label Largo 
Resorts.
Kijk voor meer informatie op roompot.nl

Genieten van de meeste zonuren in 
Nederland op het uitgestrekte Noord-
zeestrand. Wandelen door de brede 
duinen en het prachtige bos op de Kop 
van Schouwen, water- en strandsporten 
bij de Brouwersdam en dat pannetje 
lekkere mosselen of een Oosterschel-
dekreeftmenu in de zon op het terras. 
Gezellige drukte en evenementen, maar 
ook rust en ruimte en een prachtige 
natuur… Dat is Renesse!
In deze bruisende familiebadplaats 
verrijst Beach Village Renesse. Een 
splinternieuw Roompot vakantiepark 
in strandstijl met modern vormgegeven 
lodges op royale kavels eigen grond.

JUWEEL AAN DE NOORDZEE

BEACH VILLAGE RENESSE

Uw eigen luxe lodge
in de bruisende badplaats Renesse

Een topinvestering
aan de Zeeuwse Noordzeekust

• Vrijstaande luxe lodges (4 tot 6 personen)
• Ruime kavels eigen grond
• Voor eigen recreatief gebruik en/of verhuur
• Restaurant, binnenspeeltuin en Koos Kids Club
• Professionele verhuur en beheer door
 marktleider Roompot Vakanties
• Exclusief financieringsarrangement via
 Rabobank
• Prijzen vanaf 149.000 v.o.n., excl. BTW

Kijk op beachvillagerenesse.nl voor meer informatie.
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beukenhof 9 • 4462 en goes • 0113 - 21 59 89
dorpsstraat 7 • 4451 ba heinkenszand • 0113 - 56 75 20

www.moooi.nu • welkom@moooi.nu

Goed advies
is nooit 
ver weg!

Laagewei 1

4464 AK Goes    

0113 24 43 10  

www.vuyk-accountants.nl
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Wat valt je op aan Kloetinge van
de laatste jaren? 
“De toonaangevende rol in het Zeeuw-
se voetbal lijkt te zijn verdwenen. 
Waar Kloetinge eerst in één adem 
werd genoemd met HSV Hoek lijkt die 
tijd nu langzaam voorbij.
De aantrekkingskracht verdwijnt, 
hoewel de jeugd op hoog niveau blijft 
presteren en niet onderdoet voor bij-
voorbeeld de JVOZ. Maar hierna lijkt 
dezelfde jeugd uit het zicht te verdwij-
nen.” 

Reden? 
“Wat mij verbaasde was, dat er lange 
tijd geen sprake was van een goede 
organisatie in de vereniging. In mijn 

PZC sportjournalist

RUDY 
BOOGERT
Al sinds 1998 werkzaam bij de 
Provinciale Zeeuwse Courant en 
tijdens de laatste hoofdklasse-
periode clubwatcher van Kloe-
tinge. Afgelopen seizoen nam hij
sporadisch plaats, naast al dan 
niet kritische oude vrouwtjes, op 
de tribune van het Wesselopark. 
Rudy Boogert kent Kloetinge.

‘Waar zijn de nummers 9?’

Door: Lennart Zweemer

Rudy Boogert op zijn ‘stekje’
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ogen is structuur van essentieel belang om op de lange termijn op hoog niveau 
te presteren. De eerste stap, met het nieuwe technische hart, lijkt hiermee ge-
zet. Maar waarom zo laat?
Wanneer de eigen jeugd goed wordt ingepast, door via het tweede team de eer-
ste selectie te bereiken, plus de over-mijn-lijkmentaliteit die Kloetinge al jaren 
siert, kan de toekomst rooskleurig worden.” 

“Daarnaast mist Kloetinge de laatste jaren een echte nummer 9 met killer in-
stinct, zoals Erik de Groene ooit had. In het afgelopen seizoen kreeg de club nog 
nooit zoveel strafschoppen mee (8). Buitenom de penaltystip lijkt het scorend 
vermogen echter te stagneren.
Waar verbergen zich de aanvallers in de Kloetingse jeugd?” 

Kloetinge moet dit seizoen niet ... 
“Krampachtig gaan staren op promotie of het kampioenschap. Focus niet op het 
willen bereiken van het doel, maar op de weg ernaartoe. Maak een plan, zorg 
voor een goede basis en wijk hier niet vanaf wanneer het tegenzit. Kloetinge 
blijft een grote club in het Zeeuwse voetbal en heeft alles in huis om zich op 
termijn weer naast Hoek te knokken.” 

‘Wat mij verbaasde 
was, dat er lange tijd 
geen sprake was van 
een goede organisatie 
in de vereniging’

‘Focus niet op het willen bereiken
van het doel, maar op de weg ernaartoe’



KEEPERS vlnr: Justin Meulpolder, Tim Eversdijk, Matthew Lentink

AANVALLERS vlnr: Tom de Bonte, Mark Schuit, Demy Kole,
Wouter Duvekot, Tom Wuyts (zittend)

 BEGELEIDING vlnr:
 Jaap Pijnenburg keeperstrainer
 André Krijger teammanager
 Jordan van Langevelde ass. trainer
 Ramon Versluis verzorger
 Diederik de Jonge materiaal
 
 AFWEZIG
 Arie van der Zouwen hoofdtrainer
 Marcel Lourens stagiair
 Jan Kloet verzorger
 Youk van Bezooijen verzorger

 Kevin Dooge middenvelder
 Can Özgan middenvelder
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KEEPERS vlnr: Justin Meulpolder, Tim Eversdijk, Matthew Lentink
MIDDENVELDERS vlnr: Remco van Tiggele, Thijs van den Dries, Wouter de Craene, Corné de Jonge, Rick Huibregtse, Stefan Quinten

VERDEDIGERS achter vlnr: Timo Jansen, Daan Esser, Julius Bliek, Jaap Esser

Zittend vlnr: Jannick Rentmeester en Rowan Amperse

De auto’s op deze fotoshoot komen uit het wagenpark van ZuidWest Lease

De kleding wordt gesponsord door Sjaak van Zee Herenmode

 BEGELEIDING vlnr:
 Jaap Pijnenburg keeperstrainer
 André Krijger teammanager
 Jordan van Langevelde ass. trainer
 Ramon Versluis verzorger
 Diederik de Jonge materiaal
 
 AFWEZIG
 Arie van der Zouwen hoofdtrainer
 Marcel Lourens stagiair
 Jan Kloet verzorger
 Youk van Bezooijen verzorger

 Kevin Dooge middenvelder
 Can Özgan middenvelder

FOTO’S RON QUINTEN
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Positie

Links- of rechtsback.

Vorige club

sv Apollo’69.

Eigenschappen

Loopvermogen, traptech-

niek,inzicht en voetbal-

lende oplossing zoeken.

Ambities

Eerste elftal speler te 

worden en te blijven. 

ROWAN AMPERSE (20)

Loopvermogen, traptech-

niek,inzicht en voetbal-

lende oplossing zoeken.

Eerste elftal speler te 

Positie
Spits

Vorige clubsWVV’67, RBC Roosendaal, 
Halsteren, Dosko, Goes.

EigenschappenMeevoetballende spits, sterkt, 
tweebenig en goed schot.

AmbitiesEen belangrijke schakel
worden in het team. Mini-

maal 15 goals en fit blijven!
In top 4 eindigen en verkomen in de beker

TOM DE BONTE (23)

Positie
Linksbuiten.

Vorige club

Yerseke.
Eigenschappen

Linksbenig, snel, creatief 

en goede voorzet.

Ambities
Belangrijke speler worden 

en met het team kampioen 

worden/promoveren.

XANDER VAN DER POEL (18)

Positie
Spits.
Vorige club 

Geen, sinds de ministars 

bij Kloetinge.

Eigenschappen

Scorend vermogen, sterk, 

teamspeler.

Ambities

Vaste basisspeler worden 

en zoveel mogelijk scoren. 

Het team op alle mogelijke 

manieren helpen en terug 

naar de hoofdklasse.

DEMY KOLE (19)

Positie
Keeper.
Vorige club
Geen.
Eigenschappen
Goede trap, meevoetbal-lende keeper, goede reflex. Ambities

Mezelf zover mogelijk 
ontwikkelen.
Eerste keeper worden
en blijven.

THOM EVERSDIJK (21)

In top 4 eindigen en verkomen in de beker

PORTRETFOTO’S RON QUINTEN
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Positie
Spits

Vorige clubsWVV’67, RBC Roosendaal, 
Halsteren, Dosko, Goes.

EigenschappenMeevoetballende spits, sterkt, 
tweebenig en goed schot.

AmbitiesEen belangrijke schakel
worden in het team. Mini-

maal 15 goals en fit blijven!
In top 4 eindigen en verkomen in de beker

TOM DE BONTE (23)

31

Positie: verdediger.Vorige club
Luctor’’88.
Eigenschappen
Fanatiek en
multifunctioneel.Ambities

Vaste basiskracht worden. Het maximale uit mezelf halen en veel groei door-maken. Bovenin meedoen, een periodetitel behalen en als hecht team door-groeien naar meer. 

JANNICK RENTMEESTER (23)
Positie

Middenvelder.

Vorige clubs

vv Wemeldinge, JVOZ, 

Willem II.

Eigenschappen

Rustig en gedreven.

Ambities

Mezelf zo ontwikkelen dat 

ik een waardig senioren-

voetballer word. Meedoen 

voor promotie naar de 

hoofdklasse. 

STEFAN QUINTEN (18)
JANNICK RENTMEESTER

Positie
Centrale middenvelder.

Vorige clubs

Patrijzen, SSV’65.

Eigenschappen

Sterk en goede kopkracht.

Ambities
Een plekje veroveren in het 

team, hen op alle moge-

lijke manieren helpen om 

samen zo hoog mogelijk te 

eindigen.

CAN ÖZGAN (18)
Positie
Keeper.
Vorige clubs
SV Heinenoord, vv Kapelle.
Eigenschappen
Niet opgeven voordat het 
doel bereikt is. 
Ambities
Debuut in Kloetinge 1 
maken, het liefst in een 
competitieduel. Wanneer 
het hele team ervoor knokt 
moet een periodetitel voor 
ons haalbaar zijn.

JUSTIN MEULPOLDER (18)

Positie

Aanvallende middenvelder.

Vorige clubs

Patrijzen, JVOZ.

Eigenschappen

Gedreven en fanatiek.

Ambities

Basisplaats in het eerste. 

Met team een periode 

pakken en promoveren.

KEVIN DOOGE (18)

KEVIN DOOGE Positie
Verdedigende middenvelder.

Vorige clubs

Luctor‘88, Goes.

Eigenschappen

Inzet, uithoudingsvermogen 

en overzicht.

Ambities
Basisplaats veroveren en 

meespelen om promotie.

THIJS VAN DEN DRIES (27)

JUSTIN MEULPOLDER 

Persoonlijke gegevens en beknopte informatie over nieuwe spelers die u dit seizoen op het Wesselopark zult tegenkomen.
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KlKlK oetinge
Kloetinge1
seizoen 2016-2017
Eerste klasse C

Boven vlnr: Jaap Pijnenburg (keeperstrainer), Timo Jansen, Tom de Bonte, Stefan Quinten, Mark Schuit, Thijs van den Dries, 
Wouter de Craene, Jannick Rentmeester, Diederik de Jonge (materiaalman), André Krijger (teammanager).
Midden: Jordan van Langevelde (ass. trainer), Can Özgan, Corné de Jonge, Wouter Duvekot, Rick Huibregtse, Demy Kole, 
Julius Bliek, Kevin Dooge, Arie van der Zouwen (hoofdtrainer), Marcel Lourens (stagiair).
Onder: Youk van Bezooijen (verzorger), Jaap Esser, Rowan Amperse, Justin Meulpolder, Thom Eversdijk, Matthew Lentink, 
Daan Esser, Tom Wuyts, Xander van der Poel, Jan Kloet (verzorger).
Op de foto ontbreken: Roy Mulder en Remco van Tiggele.
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800 jaar
GEERTESKERK

FOTO JOEP ZOETEWEIJ
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www.addict.nlGrintweg 32, Yerseke     Postbus 2, 4400 AA Yerseke     T  0113 - 57 90 30     E info@addict.nl 

Vaste & mobiele telefonie en IT services
Nieuwsgierig naar de plus van Addict voor uw organisatie?
Bel ons via 0113 - 57 90 30 of kijk op www.addict.nl

Ondernemen 
zoals ik dat wil. 
Dat is de plus 
van Addict!



“Natuurlijk zie ik het nieuwe seizoen weer als een enorme uitdaging. Het is 
belangrijk dat we met deze jonge groep grote stappen gaan maken. We moe-
ten meer van onze eigen kracht uitgaan en onze tegenstanders niet groter 
maken dan ze zijn. Een beetje brutaler mag ook wel .”

JULIUS
BLIEK

‘Ik voel me thuis bij Kloetinge

Julius Bliek (22) heeft een uitgespro-
ken mening en toont in een paar zin-
nen zijn gevoelens over zijn ervaring 
van het afgelopen seizoen. Maar hij 
kijkt vooral vooruit. “Belangrijk is dat 
we binnen en buiten het veld duidelijk 
zijn naar elkaar toe. Gewoon zeggen  
waar het op staat en binnen de lijnen 
voor elkaar door het vuur gaan.” 

Geduld
Duidelijke taal uit de mond van onze 
linkspoot uit Burgh Haamstede. 
Julius begint aan zijn derde seizoen 
bij Kloetinge en heeft een enorme 
drang weer terug te keren naar een 
hoger niveau. “Ik ben ambitieus en 
wees nou eerlijk, prachtig podium 
toch die hoofdklasse?” Julius beseft 
ook dat er geduld voor nodig is weer 
aan een nieuw team te bouwen. Ook 

over zijn kwaliteiten en minder sterke 
punten als voetballer heeft de goed-
lachse Julius een goed zelfbeeld. “Ik 
ben de laatste jaren groter maar ook 
sterker geworden en laat me niet zo 
makkelijk meer wegzetten. Mijn trap-
techniek en passing kunnen beter en 
in de coaching moet ik dominanter 
worden.”

Zeeuws elftal
De talenten van de linksbenige ver-
dediger (voorkeur: centraal achterin) 
zijn niet alleen de keuzeheren van het 
Schouws- maar ook van het Zeeuws 
elftal opgevallen. Voor het Schouwse 
vertegenwoordigende elftal kwam hij 
al vaker uit en op vrijdag 16 juni 2016 
debuteerde hij in het Zeeuws elftal in 
de jubileumwedstrijd tegen VC Vlis-
singen. “Dat zijn mooie wedstrijden. 

Leuk is ook om dan samen te spelen 
met gasten waarmee ik bij de JVOZ 
heb gespeeld zoals Ray Kroon en Mart 
de Kroo .” 

Supporters
Maar Kloetinge heeft prioriteit bij 
Julius. “Ik heb het enorm naar mijn 
zin en kan nog veel leren van mede-
spelers en trainers. Ook mijn volgers 
zijn altijd kritisch naar mij toe.” Met 
de volgers bedoelt hij zijn supporters. 
Vader Peter en moeder Nicole maar 
ook opa en oma. “Als ik zelf niet kri-
tisch ben dan is mijn vader het wel. Ik 
ben blij dat hij er altijd is bij wedstrij-
den en mij zoveel als mogelijk steunt. 
Maar hij houdt me, goed of slecht, wel 
een spiegel voor .” 

‘Een beetje
brutaler mag

ook wel’

‘Belangrijk is dat we 
binnen en buiten het 
veld duidelijk zijn 
naar elkaar toe’

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

 

Goede raad
op onder meer de volgende rechtsgebieden:

 

www.oliedejonge.nl

Gebod

’t e
Eetmosfeer 

Bob en Petra den Engelsman

Koningstraat 4   -  4461 AW Goes  -  Tel. (0113) 270540
www.elfdegebod.nl

Dagelijks geopend vanaf 17.30 uur, maandag gesloten.

Verkoop Verhuur Keuring & Reparatie

Jacob Boer B.V.
Verrijn Stuartweg 6a  |  4462 GE Goes

T 0113-220510  |  F 0113-232625

info@jacobboer.nl  |  www.jacobboer.nl

Verkoop Verhuur Keuring & Reparatie

Jacob Boer B.V.
Verrijn Stuartweg 6a  |  4462 GE Goes

T 0113-220510  |  F 0113-232625

info@jacobboer.nl  |  www.jacobboer.nl

Kans gemist?

Meer info: commercielezaken@vvkloetinge.nl / sales@bckloetinge.nl

 

Benut dus deze nieuwe
mogelijkheid om te adverteren

MEUBEL EN RIJTUIG

STOFFEERDERIJ

vofC.J. BrouwerC.J. Brouwervof

Wij stofferen o.a.
• Klassiek en modern meubilair

• Projectmeubilair voor kantoren
 en zorginstellingen

• Autobekleding, motorzadels,
 caravan/bootkussens

Zeer grote stalencollectie interieurstoffen 
en leder. Wij komen vrijblijvend voor een 
offerte met stalen bij u thuis.

Nieuwe Rijksweg 8 - ‘s-Heer Hendrikskinderen - 0113-213642 

 www.stoffeerderijbrouwer.nl
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EERSTE
HELFT

Voetbalvrouw Esther

Zichtlocatie op niveau

Kloetinge 1 ligt op koers Pindakaas en knakworst

VV KLOETINGE MAGAZINE

1e JAARGANG

DECEMBER 2016

Tom Wuyts, uitblinker tegen ASWH

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Meubel en Rijtuigstoffeerderij

C.J. Brouwer

Dan mag u dat bij ons overdoen, want 
in de loop van dit seizoen verschijnen 
nog twee uitgaven van het nieuwe 
clubmagzine. Eveneens uitgevoerd in 
full color en inhoudelijk met een hoge 
attentiewaarde en houdbaarheid.
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Geelhoed loopt al een aantal jaren-
rond in de Zeeuwse voetballerij. Op 
interim basis trainde hij onder meer 
eersteklassers GPC Vlissingen en vo-
rig seizoen voor een half jaar Bruse 
Boys. Het vernieuwde technische plan 
bij onze vereniging gaf voor de oefen-
meester de doorslag om voor Kloetin-
ge te kiezen. “De club heeft de ambitie 
om oud elan te laten herleven. De ver-
eniging wil terugkeren naar de hoofd-
klasse en daar hoop ik mijn steentje 
aan bij te dragen.”
Voor Geelhoed, die in het dagelijks le-
ven een betonstaalonderneming aan-
stuurt, is het onder zijn hoede nemen 

van een reserve team nieuw. Hij ziet 
het dan ook als een uitdaging en stapt 
er blanco in. “Het is afwachten of ik 
het voor elkaar krijg om een groep te 
bereiken die op zaterdag aangevuld 
wordt met selectiespelers. Het doel is 
om er één geheel van te maken met 
een duidelijke speelstijl en tactiek.”
Geelhoed krijgt als opdracht mee om 
per seizoen één à twee spelers klaar 
te stomen voor de eerste selectie. “De 
kunst is om het individuele belang 
in het teamaspect te verwikkelen. Ik 
hoop bij elke speler een groei te rea-
liseren, zodat de capaciteiten van het 
individu maximaal tot uiting komen. 

De één zal daardoor wellicht een stap 
omhoog kunnen maken, terwijl de an-
der op zijn niveau alles eruit haalt wat 
erin zit.”

Voorbeeldfunctie
Leendert Geelhoed heeft een Chris-
telijke overtuiging. Ondanks dat 
emotie en teleurstelling bij voetbal 
horen, hoopt hij met zijn achter-
grond een voorbeeldfunctie uit te 
dragen naar zowel de spelersgroep 
als de mensen er omheen. 

Met Leendert Geelhoed (58) heeft 
Kloetinge een ervaren oefen-
meester aangesteld als eindver-
antwoordelijke bij Kloetinge 2.
De inwoner uit Kamperland 
tracht met zijn opgedane kennis 
zowel het team als de individue-
le speler naar een hoger niveau 
te tillen. “Ik haal enorm veel vol-
doening uit het ontwikkelen van 
mensen.”

Geelhoed ambieert doorstroming
‘Ik haal enorm veel voldoening uit het
ontwikkelen van mensen’
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Het is voor
ons een thuis-

wedstrijd...

..om te zorgen dat 
u prettig woont

Als makelaar weten wij hoe belangrijk een fi jne 
woonomgeving is. Het vinden daarvan is voor ons een 
thuiswedstrijd. Het succes hebben we mede te danken aan 
onze kennis van zaken en onze bekendheid met de regio 
en de markt.

Ons doel is het beste en meest uitgebreide dienstenpakket 
aan te leveren. Bovendien hebben wij een servicegerichte 
houding, uw wens staat voorop. Zo zorgen we ervoor dat 
u prettig woont. Dat noemen we pas echt scoren!

Frans den Hollanderlaan 12  •  4461 HN Goes  •  T. 0113-250555  •  www.faasse-fermont.nl

Bouwbedrijf Rijk wenst vv Kloetinge een goed nieuw
seizoen toe!

Danielsweg 1  4451 HP Heinkenszand   T 0113-561593   E info@rijkbouw.nl

T U I N H O U T  E N
R O N D H O U T

Westhavendijk 3a • Goes •  Tel. 0113-211942 • info@houthandelkatsman.nl

www.houthandelkatsman.nl 

w w w. a u t o f i t - g o e s . n l



Kleinzoon Joop Raams: ‘Opa was een
charismatische man met veel gevoel voor humor’

Dominee bracht de Kloetingse jeugd samen

Johan Raams werd
het vliegend evangelie
genoemd
Hij pachtte zelfs een weide aan de Kapelse Straatweg van de Kerkvoog-
dij om de Kloetingse jeugd er te laten voetballen. Johan Antonie Raams
(7 april 1889-17 juli 1970), predikant van beroep maar vooral ook een 
man die meerdere verenigingen oprichtte in zijn periode (1926-1935) in 
Kloetinge. Dominee Raams was de grondlegger van voetbalvereniging 
Unitas, opgericht op 28 november 1931. In 1952 werd de naam gewijzigd 
in vv Kloetinge

Grappenmaker
Iemand die mensen samenbracht. 
“Een charismatische man met veel 
gevoel voor humor”, zo vertelt zijn 
kleinzoon Joop Raams. De 60-jarige 
huisarts uit Amersfoort, die vernoemd 
is naar zijn opa, bewaart warme herin-
neringen aan zijn grootvader.
“Mijn opa was ook bestuurlijk erg ac-
tief en heeft waar hij kwam als predi-
kant getracht goede daden te verrich-
ten. Daarvoor nam hij ook steeds zijn 
verantwoordelijkheid.
Als opa was hij ook belangstellend,  
lief en bijzonder vrolijk. Hij maakte 
ook altijd grapjes .”

Twee zoons
Johan Raams had uit zijn huwelijk met 
Johanna Pieternella Mathilda Dooren, 
twee zoons, Wim en Evert. Ook zij 
waren erg sportief. Wim, de vader van 
Joop, was ook bestuurlijk actief in het 
verenigings- en kerkelijk leven.
Op de eerste elftalfoto van Unitas (au-
gustus 1932) herkennen we dominee 
Raams en ook diens zoon Evert die 
destijds, net als Wim, bij Unitas voet-
balde. De voor onze vereniging meest 
aansprekende naam op die foto is die 
van Rien de Jonge (vader van o.a. Els 
en Lonny).

“Mijn man Rien was in die tijd be-
vriend met Wim Raams”, zo vertelt 
zijn vrouw Tannie die in Kloetinge 
woont. “Ook na het overlijden van 
Rien en Wim hebben we contact on-
derhouden met Koosje, de vrouw van 
Wim. Laatst was zij met haar zoon 
Joop nog te gast bij mij. We hebben de 
Geerteskerk bezocht waar net de start 
werd gegeven voor de herdenking van 
het 800-jarig bestaan van de kerk .”

(vervolg op pag. 40)

Ds. Joh. .A. Raams
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Als opa was hij ook belangstellend,  
lief en bijzonder vrolijk. Hij maakte 
ook altijd grapjes .”

van Rien de Jonge (vader van o.a. Els 
en Lonny).
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Dit jaar viert de Protestantse Gemeen-

te Kloetinge het feit dat 800 jaar gele-

den de Kloetingse parochie voor het 

eerst genoemd werd in een schriftelij-

ke oorkonde (5 februari 1216).

De Geerteskerk, die gewijd is aan de 

heilige Geertrudis, vormt samen met 

het Marktveld en de Vaete het schil-

derachtige hart van Kloetinge. De 

Geerteskerk is beeldbepalend voor 

ons idyllische ringdorp. De impo-

sante kerk behoort tot de oudste van 

Zuid-Beveland. Rond 1100 stond op 

dezelfde plaats al een houten kerkje. 

De toren, eerst vrijstaand, dateert van 

1478. Vanwege het 800 jarig bestaan 

van de Geerteskerk vinden er activitei-

ten in en om de kerk plaats.

G� rteskerk Kloetinge 800 jaar
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UNITASUNITASU

UUNITASNITASNITASUNITASU

De allereerste foto uit 1932 van Unitas, wat rond 1952 vv Kloetinge ging heten.
Staand vlnr: Adrie Jacobs, ds. Joh. A. Raams (voorzitter), Wim van Liere,
Merien Herrebout, Merien de Jonge, Arjaan Hollestelle, Simon Hollestelle,
Dies de Jonge en Piet Hoogstrate (de latere voorzittter).
Zittend: Lou Zwartepoorte, Wijnend Snoep, Danker Koeman (keeper),
Eef Raams en Wim de Braat.

Hiernaast het
oprichtingsdocument 
en  clubreglement
uit 1931
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Het parkeerterrein voor de Geerteskerk dient voor een deel van onze voetballende jeugd nog iedere zaterdag als verzamelpunt 
bij uitwedstrijden. Een scala van fi etsen en andere vervoermiddelen vormen dan het decor rond het bedehuis.

NITASNITAS



Schoondochter Koosje Raams:
‘Mijn schoonvader vond de tijd in Kloetinge 
de mooiste periode uit zijn leven’

Zeeland bleef trekken
“ W e b ewa ren dierb a re h erinneringen a a n de p erio de in Z eel a nd” ,  
v ert el t  de 89 -ja rige sc h o o ndo c h t er K o o sje Ra a m s-S m a l l ega nge 
v a nuit  h a a r wo o np l a a t s E ib ergen.  “ M ijn m a n W im  h eef t  er sa m en 
m et  z ijn b ro er z ijn ‘v l egel ja ren’  do o rgeb ra c h t .  E en wa a rdev o l l e 
t ijd.  Z eel a nd b l eef  o o k t rekken en we gingen regel m a t ig na a r o nz e 
t weede wo ning in Z eeuws V l a a nderen.
M ijn sc h o o nv a der v o nd de t ijd in K l o et inge de m o o ist e p erio de 
uit  z ijn l ev en.  Hij wa s o o k een gra a g gez iene m a n die gem a kkel ijk 
c o nt a c t en m a a kt e” ,  v ert el t  K o o sje.

De informatie voor dit artikel werd mede 
verkregen dankzij mevr. Tannie de Jon-
ge uit Kloetinge en de enthousiaste 
medewerking van mevr. Koosje Raams-
Smallegange en haar zoon Joop Raams, 
respectievelijk schoondochter en klein-
zoon van Ds. Joh. A. Raams.

Vliegend evangelie
D om inee Ra a m s reed in die ja ren, 
a l s é é n va n de weinigen, in een a ut o. 
E en A m erika a nse Na sh wa a rm ee hi j 
z ic h, vol gens de o ve rl eve ring, snel  
ve rpl a a t st e. “ D oor  da t  ha rde rijden 
werd m ijn opa  ook wel  he t  “ vl iegend 
eva ngel ie”  genoe m d” , a l dus kl ein-
z oon J oop die z el f  oo k va n ha rd rijden 
houdt maar dan wel op de racefi ets. 
D a a rna a st  t ennist  J oo p ook en ve rvul t  
hi j een a a nt a l  region a l e en be st uurl ij-

ke f unc t ies. “ I k denk da t  ik een a a nt a l  
eigensc ha ppe n va n m ijn opa  he b ge-
erf d, voor a l  de be st uurl ijke en l eiding-
geve nde a spe c t en en he t  gevoe l  voor  
rec ht va a rdighe id”

Geloof
Na a st  he t  ve rkondi gen va n he t  eva n-
gel ie gel oo f de J oha n Ra a m s dus st erk 
in h et  ve renigen va n m ensen. D e 
kra c ht en b undel en en voor uit st reve nd 
denken.

Nu, 85 ja a r na  de opr ic ht ing v a n U ni-
t a s, snijden dez e geda c ht en no g st eeds 
hout . G iet  da a rove r een sa usje c ha ris-
m a  en je he bt  a l s voe t ba l ve reniging 
de ingredië nt en voor  een m o oi e t oe -
kom st . A l s da t  gel oof  er is da n doe n 
wij eer a a n de grondl egger v a n onz e 
c l ub. J oha n A nt oni e Ra a m s, wa s z ijn 
na a m . 

Koosje Raams-Smallegange en haar zoon Joop bij de de bekende trekpleister de ‘Postbank’ in Rheden, onderdeel van Nationaal Park
Veluwezoom. Dit punt biedt een schitterend uitzicht over het IJsseldal, de Achterhoek en de Liemers tot in Duitsland.

In het midden de voormalige ambtswoning van dominee Raams.
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uit  z ijn l ev en.  Hij wa s o o k een gra a g gez iene m a n die gem a kkel ijk 

In het midden de voormalige ambtswoning van dominee Raams.

FOTO UIT COLLECTIE VAN J.G.KEUKELAAR TE KLOETINGE
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Yerseke, vissersdorp aan de Oosterschelde. Onlosmakelijk

met elkaar verbonden. Toegangspoort tot Zeeuwse delicatessen. 

De gulle Zeeuwse zee, proeverij van Zee/Land/Zilt; hier kun je 

de zee voelen, proeven en beleven. Vissers varen af en aan.

Meeuwen volgen hun tocht. En toch is iedere dag anders.

Net als de wind, die je soms als een briesje langs je

wangen streelt en dan weer beukend tekeer gaat.

Meer informatie en het complete aanbod: 
www.schrijverversluys.nl   |   tel. (0113) 22 39 46  

Wij zijn net als alle makelaars geïntereseerd in woningen.  
Wat ons nog meer interesseert zijn mensen, want het karakter en de 
levensstijl van een persoon vertelt ons de woonwens. Een juiste koper of 
de perfecte woning vinden is een logisch gevolg. Onze interesse in mensen 
zorgt dat we een groot netwerk hebben en tevreden klanten. Daarom 
verkopen wij een huis vaak binnen enkele weken. Wilt u ook uw woning 
kopen of verkopen?... We leren u graag kennen!

Mogen wij 
uw woning  

ook verkopen?
Glas en schildersbedrijf Roegiers de Koeijer een goede keus

met diverse specialiteiten onder een dak! 

Onderhoud

Nieuwbouw

Beglazing

Kozijnvervanging

Interieur 

Glas en schildersbedrijf Roegiers de Koeijer wenst  de
v.v. Kloetingen veel succes!

RESPECT
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“Met Kloetinge B1 werden we kampioen van Zeeland en wonnen we de Zeeuw-
se beker. Bovendien mocht ik een paar keer meespelen met A1 dat toen in de 
Landelijke Hoofdklasse speelde tegen Sparta A1, Feyenoord A1, FC Den Haag 
A1 en Willem II A1. Dat was het hoogste niveau bij de A-junioren. Hoogtepunt 
was de wedstrijd tegen SC Feyenoord A1, waar ik samen met Jan-Kees de 
Bruine mee mocht doen. We verloren die wedstrijd met 1-0. Helaas is A1 na 
een beslissingswedstrijd tegen Heracles A1 in Zeist toch gedegradeerd.”

‘Kampioen van Zeeland, de Zeeuwse beker winnen en meedoen
in de landelijke jeugd. Ik had het niet willen missen’

Hechte groep
Met A1 promoveerde Edwin weer 
naar de Landelijke Hoofdklasse. “We 
verwerkten de nederlagen samen en 
vierden uitbundig feest als we won-
nen. Zo groeiden we als groep naar 
elkaar toe. Het was een prachtige tijd, 
die ik niet graag had willen missen.” 
Na de A-junioren kwam Edwin in de 
selectie van het eerste, maar hij kon 
geen basisplaats veroveren. “Toen 
ben ik weer teruggegaan naar mijn 
oude club.”

Kamp
Edwin, docent economie aan het 
Ostrea Lyceum in Goes. komt weer 
regelmatig op het Wesselopark. De 
tweeling Doug en Flenn speelde dit 
jaar in de E-pupillen en Edwin was 
één van hun trainers/leiders. Hij 
maakte ook deel uit van de commissie 
die het zomerkamp voor de E-pupillen 
organiseerde. “Dat was fantastisch en 
erg leuk om te doen.”

Dat was een mooie tijd!

Het had destijds heel wat voeten in 
de aarde, de overstap naar Kloetinge. 
Geen wonder; een talentvolle B-ju-
nior, die al in het eerste speelt, stapt 
over naar de B-junioren van de buur-
man. Edwin Moens heeft er nooit spijt 
van gehad. 

Integer
Hij is klant van De Bruine Hypotheken 
en Verzekeringen. “De keuze was niet 
moeilijk. Ik ken Jan-Kees goed; we 
hebben samen gevoetbald. Hij is des-
kundig, onafhankelijk en betrouwbaar. 
Daarom heb ik hem ook aanbevolen 
bij mijn broer en een collega, Marie-
ke Esser. Zij zijn nu ook klant bij De
Bruine Hypotheken en Verzekeringen.
Tot volle tevredenheid!

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

‘Deskundig,
onafhankelijk en
betrouwbaar’
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Als zijn werktijden het toelaten is Jan 
Doelman bijna elke thuiswedstrijd van 
het eerste elftal op de tribune van het 
Wesselopark te vinden. Op zijn vaste 
stek volgt hij ontspannen de verrichtin-

gen van ons vlaggenschip.
“Het begon allemaal met het ver-

lenen van eerste hulp op het 
voetbalveld.  Toen in 2015 
het artsenblad Medisch 
Contact vroeg naar er-

varingen van artsen langs de lijn, heb 
ik gereageerd met het verhaal van de 
derby waaruit een gedeelte hiernaast 
is geciteerd. Na deze gebeurtenis heb 
ik met een aantal mensen van de voet-
balvereniging Kloetinge van gedachten 
gewisseld op welke wijze we iets voor 
elkaar konden betekenen in de toe-
komst.”

Kennis en vaardigheden delen
De interesse van Jan Doelman voor 
onze vereniging beperkt zich niet tot 
het bezoeken van wedstrijden van ons 
eerste elftal. Jan heeft vooral ook een 
visie op het leidinggeven binnen de 
club. “Kloetinge is een prachtige club, 
geworteld in de samenleving, met vo-
gels van allerlei pluimage waarbij bij 
de leden, ouders en familie, suppor-
ters en sponsoren veel kennis en ta-
lent aanwezig is. Die kennis en talen-
ten moeten we met elkaar delen en er 
is samenwerking nodig om ambities 
waar te maken. Die ambities mogen 
ook overtuigend worden uitgesproken. 
Als je terug wilt naar de hoofdklasse, 
spreek dat dan ook uit.”

Reanimatiecursus
Jan Doelman is er ook van overtuigd 
dat het creëren van veiligheid op alle 

Kopzorgen
Een forse klap en één speler
blijft gestrekt liggen

Medisch team vv Kloetinge
Jan Doelman neuroloog, hoofd medische begeleiding
Jan Kloet verzorger
Youk van Bezooijen verzorger
Jaap Luttjeboer orthopeed
Anne van Vegchel sportarts, bondsarts Kon.Ned.Korfbal Verbond
Cees van Iwaarden sportfysiotherapeut
Pascal Beeke fysiotherapeut
Stijn Sprinkhuizen sportfysiotherapeut
Ilona Sonke diëtiste

JAN
DOELMAN
Van voetbalsupporter
tot hoofd medische
begeleiding vv Kloetinge

“Als voetballiefhebber bevind ik mij met 
enige regelmaat langs de lijn. Zo ook op 
een zonovergoten zaterdagmiddag in de 
herfst, enkele jaren geleden bij de 
Zeeuwse derby tussen 
twee gerenom-
meerde hoofd-
klassers.

1500 man publiek. Pers 
aanwezig. Een spannen-
de wedstrijd. Mijn favoriete 
club op voorsprong: 1-0. Hal-
verwege de tweede helft een 
kopduel waarbij twee spe-
lers met de hoofden tegen
elkaar botsen. Een forse klap.
Eén speler blijft gestrekt 
liggen, de ander zit met opge-
trokken knieën wazig om zich 
heen te staren. De scheidsrechter legt direct de wedstrijd stil. Verzorgers 
snellen toe. Toen ik, in het dagelijks leven neuroloog, vanaf de tribune zag 
dat de getroffen speler niet direct reageerde, ben ik opgesprongen en, na 
toestemming van de scheidsrechter, naar de plek des onheils gerend, mid-
den op het veld.”

Vaste stek
Jan Doelman, neuroloog in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis te Goes, kan 
het zich allemaal nog goed voor de geest halen. “Het is van groot belang dat 
je bij hersenletsel adequaat handelt. Daar zijn internationaal vastgestelde 
regels voor. Op het veld kreeg ik ook direct assistentie van een verpleegkun-
dige van de Spoed Eisende Hulp (SEH) die op dat moment dienst deed als 
speaker op het sportpark.”

‘Ook op het gebied van preventie
heeft Jan zijn ideeën’

De foto met Roy Mulder heeft geen betrekking 
op het ongeval maar dient slechts ter illustratie
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‘Ervoor zorgen dat er snel 
een goeie diagnose door 
de juiste deskundige wordt 
gesteld.”

‘We moeten straks op medisch gebied een meerwaarde zijn’
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terreinen een belangrijk onderdeel is 
binnen een voetbalvereniging. “De laat-
ste jaren organiseren we jaarlijks een 
reanimatiecursus. Mijn ambitie is dat 
alle stafleden en trainers een dergelij-
ke cursus volgen, evenals een cursus 
eerste hulp bij sportongevallen.”
Maar ook op het gebied van preventie 
heeft Jan zijn ideeën. “Er valt vanuit de 
medische hoek het nodige te zeggen 
over voeding, drank, roken, conditie, 
blessurepreventie en hersteltraining. 
Fitte spelers hebben minder blessures 
en leveren betere prestaties. Daarbij 
behoren regelmatig onderzoeken en 
adviezen. In juni zijn een aantal spelers 
van de selectie na onderzoek door de 
verzorger, fysiotherapeut en sportarts 
met trainingsschema’s en dieet-voe-
dingsadviezen op vakantie gegaan. 
Uiteraard in overleg met de technische 
staf.”

Samenwerking specialisten
Door de inspanningen van Jan Doel-
man en de loyaliteit van collegae medici 

beschikt de voetbalvereniging Kloetin-
ge straks over een compleet medisch 
begeleidingsteam. “Ik heb diverse 
disciplines bij elkaar kunnen brengen 
die ervoor zorgen dat we straks op 
medisch gebied een meerwaarde zijn. 
We kunnen ervoor zorgen dat er snel 
een goeie diagnose door de juiste des-
kundige wordt gesteld.” Jan Doelman 
blijft vanzelfsprekend supporter van 
Kloetinge maar dan nu ook als hoofd 
medische begeleiding. En daar is onze 
vereniging apetrots op.

Eén - nul
En hoe eindigde de wedstrijd met het 
kopduel incident? Het bleef 1-0. Vele 
bedankjes, een nieuwsgierige pers, 
een glas wijn en een mosselmaaltijd 
als besluit.
Hoe is het met beide spelers afgelo-
pen? Het kwam uiteindelijk goed. Eén 
speler kon doorspelen, de ander stond 
na een half jaar weer op het veld, na 
een ziekenhuisopname en revalidatie-
traject.

‘Fitte spelers 
hebben minder
blessures en 
leveren betere
prestaties’

Jan Doelman (rechts) toont zijn betrokkenheid ook tijdens de training

Het risico op een blessure is elke wedstrijd aanwezig
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De jeugdspelers verwelkomen bij thuiswedstrijden hun ‘helden’ op het hoofdveld
met speciaal gemaakte Kloetinge-vlaggen.
De jeugdspelers verwelkomen bij thuiswedstrijden hun ‘helden’ op het hoofdveld
met speciaal gemaakte Kloetinge-vlaggen.

Het afgelopen voetbaljaar werd het rad 
geregeld gedraaid in de kantine, onder 
belangstelling van zowel de eigen- als 
de bezoekende supporters. Tijdens de 
seizoensafsluiting hielp een aantal en-
thousiaste jeugdleden mee met de ver-
koop van lootjes.
Een ander onderdeel waar Kloetinge 
Fanatics zijn mee bezighoudt, is het 
regelen van busreizen naar uitwedstrij-
den van de eerste selectie. Ondanks 
dat de wedstrijd op bezoek bij Smits-
hoek vorig jaar nipt verloren ging, was 
Kloetinge breed vertegenwoordigd op 
vreemde bodem. Sterker nog: onze 
supporters, bestaande uit diverse leef-
tijdscategorieën, waren in de meerder-
heid. 

Voetbalverenging Kloetinge streeft een hoog niveau na wat voetbal betreft. Met 
het nieuwe technische plan hoopt de club stappen voorwaarts te zetten. Alle 
standaardelftallen van de jeugd dienen op divisieniveau actief te zijn en het 
eerste elftal wil terug naar de hoofdklasse. Prestatie staat hoog in het vaandel, 
maar ook als vereniging zijnde wil de club zich profi leren. 

Kloetinge Fanatics
Sinds vorig seizoen kent Kloetinge weer een offi ciële supportersvereniging. Na 
het ter ziele gaan van The Green White Army heeft een aantal jongeren in 2015 de 
handschoen opgepakt onder de naam Kloetinge Fanatics. De supportersvereni-
ging richt zich op alle facetten binnen de vereniging en verzorgt tevens de mer-
chandise.

Vlaggenschip
Kloetinge Fanatics is bij thuiswedstrijden van Kloetinge 1 verantwoordelijk voor de 
sfeer op het sportpark. Met de hulp van diverse sponsoren en vrijwilligers is een 
supportershome gerealiseerd. Deze dient als opslag van onder meer de spandoe-
ken die langs de zijlijn van het hoofdveld prijken. 
Ook helpt de supportersvereniging met de verkoop van lootjes bij de entree van het 
Wesselopark. De opbrengst wordt gedeeld tussen de voetbalvereniging en Kloe-
tinge Fanatics, zodat beide partijen de inkomsten naar eigen inzicht ten goede 
kunnen laten komen aan de leden.

Om de gezelligheid in de kantine
te vergroten, is het Rad van fortuin
weer in het leven geroepen’

KLOETINGE is meer  dan voetbalKLOETINGE is meer  dan voetbal



49

Het pupillenteam van de week wordt
in het supportershome getrakteerd op
taart en limonade

Door: Len Wolters
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Jeugd
De supportersvereniging kijkt naast 
activiteiten rondom het eerste elftal 
ook naar de rest van de vereniging.
De jeugd speelt hierin een nadrukke-
lijke rol. Bij thuiswedstrijden van Kloe-
tinge 1 wordt het ‘Pupillenteam van 
de week’ opgevangen in het suppor-
tershome.
Zij eten daar een stukje taart, drinken 
limonade en krijgen een compilatie te 
zien van sfeermomenten om het club-
gevoel aan te wakkeren.
Vervolgens verwelkomen de jeugdspe-
lers hun ‘helden’ op het hoofdveld met 
speciaal gemaakte Kloetinge-vlaggen. 
Dit seizoen verwacht Kloetinge Fana-
tics de belevenis voor de jeugdige ta-
lenten nog spectaculairder te maken.
Bij kampioenswedstrijden van diver-
se jeugdteams hebben de supporters 
spandoeken, vlaggen en andere sfeer-
attributen beschikbaar gesteld.
Het voetbalkamp van de D-pupillen 
werd voorzien van een fi nanciële bij-
drage, zodat het zogenoemde Bubble 
Voetbal gerealiseerd kon worden.

‘Samenwerking tussen de 
evenementencommissie en 
de supportersvereniging 
krijgt steeds meer vorm’

Evenementen
In de toekomst hoopt Kloetinge Fana-
tics nog meer betrokken te zijn bij eve-
nementen van onze voetbalvereniging. 
De samenwerking tussen de evene-
menten commissie en de supporters-
vereniging krijgt steeds meer vorm. Zo 
is er tijdens de seizoensafsluiting en 
het seniorentoernooi gebruik gemaakt 
van de geluidsinstallatie van de ‘Fana-
tics’. Ook heeft de supportersvereni-
ging een bedrag beschikbaar gesteld 
om een DJ te kunnen bekostigen bij de 
Hollandse Avond.

KLOETINGE is meer  dan voetbal

OPROEP

Kloetinge Fanatics tracht haar steentje bij 
te dragen aan de gehele vereniging. Als er
ideeën of opmerkingen zijn, horen wij die graag. 
Bij het voortzetten van onze werkzaamheden en 
het uitbreiden van onze hand- en spandiensten 
hebben we jou nodig! We zijn naar iedereen op 
zoek die iets met Voetbalvereniging Kloetinge 
heeft. Leeftijd speelt geen rol. Alle hulp is wel-
kom en het blijft uiteraard vrijblijvend.

Loop het supportershome eens binnen
of kijk op kloetingefanatics.nl
en mail ons!
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Een vakantie om nooit meer te vergeten
“Deze week biedt zowel plezier als troost” 

Michael en Mariska Ras zijn de trotse ouders van 3 kinderen:
Charlotte (4), Angelina (3) en Matthias (1). Charlotte heeft een zeldzame 
ziekte, systematische mastocytose, het zusje van leukemie. Ze is hier-
mee geboren en het is niet te genezen. Charlotte heeft iedere dag buik-
pijn, botpijn, hoofdpijn, diarree en is eigenlijk altijd moe. “Bijna alles wat 
het leven mooi maakt gaat op die manier aan haar voorbij”, vertelt haar 
moeder Mariska. “Ook naar school gaan of met andere kinderen buiten
spelen kan Charlotte niet.” Haar ouders hebben, met alle liefde, hun
eigen werk en leven opgegeven om voor Charlotte te kunnen zorgen. 
“Kun je voorstellen wat het voor haar, en voor ons, betekent als we voor 
een keer een weekendje samen weg kunnen? Met het hele gezin op
vakantie. Om voor even die rotziekte te vergeten.” 

De hele familie geniet met volle teugen van lekker eten, bowlen, glow-
golfen en knuffelen met Koos Konijn. Vader Michael: “Omdat we hier een 
hele week mogen zijn, hebben we gelukkig genoeg tijd om tussendoor 
ook even uit te rusten en weer op adem te komen. Dat hebben we alle-
maal nodig. Het is zo fi jn om een hele week van en vooral met elkaar te 
kunnen genieten van deze vakantie. Wat zullen we een heimwee hebben 
als we straks weer thuis zijn.” 

Even zonder zorgen
samen genieten

De Koos Konijn Foundation – een initiatief van 
Roompot Vakanties – maakt zich sterk voor 
mensen waarvoor op vakantie gaan niet zo 
vanzelfsprekend is. Ziekte, fi nanciële zorgen 
en andere tegenslagen kunnen het leven van 
mensen behoorlijk op zijn kop zetten. 

Juist dan kan een paar dagen zonder zorgen 
‘samen genieten’ een welkome afwisseling 
zijn. De Koos Konijn Foundation is speciaal 
voor deze mensen opgericht en biedt in over-
leg een op maat gemaakte vakantie.

Kent u een familie in een moeilijke situatie? 
Of is uw eigen gezin toe aan een paar dagen 
zorgeloos genieten? Meld u aan en vertel uw 
verhaal op onze website. Wie weet verrassen 
we u met een heerlijke vakantie.
Meer informatie op kooskonijnfoundation.nl
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Hoe goed is
onze jeugdopleiding

eigenlijk?

Bruno Hiensch is nog een 
betrekkelijke nieuwkomer in de jeugd 
van vv Kloetinge. Komend seizoen 
speelt hij voor het tweede jaar in de 
JO11 (tweedejaars E-1). De achter-
naam doet echter vermoeden dat hij 
wel eens eerder op het Wesselopark 
moet zijn geweest. Dat klopt; zijn va-
der Diederik heeft hier een half leven 
lang rondgelopen als speler en trai-
ner. Maar dat is niet de reden waarom 
Bruno nu bij Kloetinge voetbalt ter-
wijl hij in Hoedekenskerke woont. “Ik 
kan bij vv Kloetinge veel meer leren. 
Ik kende Kloetinge al van de soccers-

Monique van Vossen 
is de moeder van Luuk (JO19) en 
Sander (JO15).
Sinds 3 jaar loopt ze rond op het Wes-
selopark en kan onze vereniging goed 
vergelijken met MZC’11 uit Zierikzee, 
omdat ze daar jarenlang verschillen-
de bestuursfuncties heeft bekleed.
Met twee zoons in standaard jeugd-
teams heeft ze inmiddels een goed 
beeld van onze vereniging gekregen.  
Ik vraag haar wat de sterke en de ver-
beterpunten van onze jeugdopleiding 
zijn.

Monique: “Kloetinge is een rustige 
vereniging, er wordt nauwelijks ge-
scholden langs de lijn. Dat vind ik 
enorm belangrijk bij jeugdvoetbal. 
De trainingsfaciliteiten (kunstgras!) 
zijn goed en er wordt op hoog niveau 
getraind. Wat ook opvalt is hoe de 
trainers de ouders van de jongens bij 
de club betrekken. Zo heb je het ge-
voel dat je echt onderdeel bent van de 
groep. Toen mijn zoons voor het eerst 
bij Kloetinge gingen trainen, werden 
ze direct goed opgevangen. Ze wor-
den op hun kwaliteiten beoordeeld en 

kills. Bij de selectietrainingen werd ik 
gekozen bij E1. Nu heb ik tenminste 
echte training van Wijbrand Boon-
stra.”

Wat heeft Bruno in dat eerste jaar ge-
leerd wat hij bij Hoedekenskerke niet 
kon leren? Bruno: “Daar deden we 
vaak alleen partijtje. Bij Wijbrand gaat 
het veel serieuzer hoewel we ook wel 
eens lachen hoor. Ik heb geleerd dat 
je beter de bal kan passen in plaats 
van steeds een mannetje te passeren. 
Hier speel ik ook op een vaste posi-
tie. En we moeten samen werken. Ook 
heb ik geleerd dat ik mijn medespe-
lers op hun sterke been moet aan-
spelen en als ik een voorzet ga geven 
moet ik altijd eerst kijken waar mijn 
medespelers staan. Eerst vond ik dat 
erg moeilijk maar nu gaat het al veel 
beter.”

“Wat wil je verder nog leren?”, vraag 
ik Bruno.  “Ik wil nog veel beter wor-
den! En sterker! Soms roept de trai-
ner dat ik harder moet schieten maar 
dat kan ik nog niet. Ik train daar thuis 
ook veel op.
En ik wil graag minder fouten maken.”  
Maar fouten maken mag toch wel?” 
vraag ik Bruno. “Tuurlijk wel maar 
ik wil dat niet. Daarom ga ik nog veel 
harder trainen!”

‘Het gevoel dat je
echt onderdeel bent
van de groep’

Bruno Hiensch

Monique van Vossen
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Door: Bas Schuitert

Onze nieuwe voorzitter Jan-Kees de Bruine is nog maar net in functie. Bij zijn 
aantreden heeft hij een duidelijke uitspraak gedaan over onze jeugdafdeling: 
“Ik wil dat er meer spelers uit onze eigen jeugd uiteindelijk het eerste elf-
tal halen.” Dat is een mooi streven. Maar hoe staat het er nu voor met onze 
jeugdafdeling? 

Om de temperatuur van het badwater eens te meten, ben ik in gesprek gegaan 
met 3 mensen van de jeugdafdeling. Bruno Hiensch is speler van JO11, John 
Mol leider van JO15 en Monique van Vossen is moeder van twee spelers van 
onze jeugdafdeling. Zo kunnen we vanuit een paar verschillende invalshoeken 
eens kijken hoe de vlag erbij hangt.

soms ook hard aangepakt. Maar dat is 
niet erg omdat het fair gebeurt.”
 
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. 
“Het verschil tussen de standaard-
teams en de schaduwteams zou klei-
ner moeten zijn. Zo traint de B1 weke-
lijks 2  uur meer dan de B2. Daardoor 
wordt het kwaliteitsverschil steeds 
groter en dat is jammer. 
Monique heeft het gevoel dat het met 
de doorstroming van eigen jeugd naar 
ons vlaggenschip wel goed komt. “Er 
zijn al goede initiatieven zoals het 
meetrainen en –spelen van jeugdspe-
lers bij het eerste elftal. Het is goed 
dat de jeugdtrainers hun sterkste 
spelers afstaan aan een hoger elftal. 
Het doel moet zijn om spelers beter 
te maken, dat is belangrijker dan een 
eventueel kampioenschap. Maar als 
ze toch kampioen worden zou je daar 
als vereniging best wel een beetje 
meer aandacht aan mogen schenken. 
Je moet trots zijn op de zo hoog spe-
lende jeugdteams en dat mag je dan 
best wel vieren!”

John Mol is een vrijwilliger 
die het ‘hartstikke’ naar zijn zin heeft 
bij onze vereniging. Hij is momenteel 
leider/trainer bij onze C1, oftewel de 
Jeugd onder 15.
En waarom John het zo naar zijn zin 
heeft kan hij me ook duidelijk uit-
leggen: “vv Kloetinge is gewoon een 
beregezellige vereniging. Daarnaast 
werk ik inmiddels al voor het vijfde 
jaar samen met Jimmy Verlinde en 
die samenwerking gaat erg goed. Wij 
vullen elkaar perfect aan!” 
Zo, dat is dus duidelijk. Deze zelfstan-
dig ondernemer (hij is mede-eigenaar 
van Aannemingsbedrijf Van Sabben 
BV) vindt in zijn rol bij vv Kloetinge een 
prima uitlaatklep voor zijn drukke be-
staan. “Zodra ik op het veld sta, gaat 
de knop om!”
Ik vraag hem wat er goed gaat binnen 
onze jeugdafdeling.  John: “Dat begint 
eigenlijk al bij trainer Wijbrand Boon-
stra van de E1. Ik heb hiervoor met 
Jimmy ook twee jaar de D1 getraind 
en je kon goed zien dat de jongens die 
bij Wijbrand hebben getraind, tactisch 
en technisch een stap verder zijn.“

Zijn er misschien ook zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn? “Natuur-
lijk!”, zegt John. “Ik zou graag zien dat 
de selectietrainingen wat zorgvuldi-
ger worden aangepakt. Hier zouden 
eigenlijk meer mensen zich mee be-

‘Spelers beter maken 
is belangrijker
dan een eventueel 
kampioenschap’

zig moeten houden. We missen ook 
iemand die daar de grote lijnen uitzet. 
Verder vind ik dat in de eerste teams 
veel 2e jaars moeten spelen maar dat 
het tweede team alleen uit eerste-
jaars moet bestaan. Zo krijgen ze de 
weerstand die ze nodig hebben om te 
groeien.”
Als ik John vraag naar  zijn persoonlij-
ke ambities, barst hij los: “Kampioen 
worden! Ik ben nu al 4 keer 2e ge-
worden en we hebben de bekerfinale 
verloren. Het is steeds net niet. Maar 
ik haal ook veel voldoening uit de 
progressie die de jongens maken. Ik 
ga graag aan de slag met de spitsen. 
Het is mooi als er zo’n ongeslepen di-
amant binnenkomt die er vervolgens 
drieëndertig in schiet! Echt gaaf vind 
ik dat!”

John Mol
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Betrokken
Omdat haar twee zonen Bas en Rick 
gingen voetballen, raakten Tanja en 
haar man Jaap betrokken bij onze club. 
“Als je er dan toch veel rondloopt, kun 
je ook wel wat doen voor de club”, stelt 
Tanja terecht.
Tanja is verantwoordelijk voor een aan-
tal mooie activiteiten voor onze jeugd: 
het zwemfeest, het bioscoopbezoek, 
bubblefun en natuurlijk het jaarlijkse 
bezoek aan een eredivisie wedstrijd.
Jans (haar offi ciële naam is overi-
gens Janneke, haar bijnaam kreeg ze 
van broer Hans: (Hans & Jans) loopt 
al wat langer mee in onze vereniging. 
Op haar 22e kwam ze ons dames-
team versterken en dat heeft ze der-
tien jaar volgehouden. Ondertussen 
bekleedde ze nog een bestuursfunctie 
en toen haar dochter ging voetballen, 
werd Jans trainster en inmiddels ook

coördinator.
Ze traint de meisjes samen met haar 
partner Carolien met wie ze, naast 
dochter Fleur, nog twee zonen, Jesse 
en Sven, heeft. Jesse en Sven spelen 
ook bij Kloetinge.

Mannenwereld
Zowel Tanja als Jans vindt het geen en-
kel probleem om mee te draaien in de 
mannenwereld die voetbal heet. “Het is 
ook wel eens goed dat een vrouw haar 
mening geeft over bepaalde zaken. Dat 
kan verfrissend werken tussen al die 
mannen”, zegt Tanja.
Ze vervolgt: “Soms is het prettiger om 
lastige onderwerpen met een vrouw te 
bespreken.” Jans is het daarmee eens. 
Als coördinator van de meisjestak moet 
ze af en toe fl ink haar best doen om ge-
hoord te worden. “Meisjesvoetbal staat 
nu eenmaal nog niet bij iedereen even 
hoog op de agenda, maar ik zal me er 
de komende tijd sterk voor maken!”

Nog belangrijker
Beide dames vinden de sfeer binnen 
vv Kloetinge geweldig. Jans: “Als ik 
zaterdagmorgen op het Wesselopark 

Door: Bas Schuitert
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‘Meedraaien
in de mannenwereld 

die voetbal heet’

Vervolg van pag. 53
Wanneer ik de gesprekken met 
deze 3 mensen nog eens over-
denk, kom ik tot de conclusie dat 
het met onze jeugdafdeling hele-
maal zo slecht nog niet is gesteld. 
Dit seizoen stromen er al weer 
een paar jongens door naar de 
1e selectie en Stefan Quinten en 
Demy Koole hebben afgelopen 
seizoen hun debuut al gemaakt. 
Als we doorgaan op deze weg en 
wellicht met Kees Zwamborn de 
manager voetbaltechnischezaken 
hebben gevonden die de kwaliteit 
verder kan vergroten, dan ziet 
de toekomst er voor ons cluppie 
rooskleurig uit. Daar heb ik alle 
vertrouwen in!

De meiden van MD1 gingen dit voorjaar op 
bezoek bij de Oranje Leeuwinnen voor de 
Olympische Kwalifi catie-ontmoeting tegen de 
Noorse dames.

De jongens van JO17 konden afgelopen seizoen het kampioenschap vieren

Omdat haar twee zonen Bas en Rick Ze traint de meisjes samen met haar 

‘Meedraaien
in de mannenwereld 

die voetbal heet

verder kan vergroten, dan ziet 
de toekomst er voor ons cluppie 
rooskleurig uit. Daar heb ik alle 
vertrouwen in!

Betrokken coördinator.

‘Meedraaien
in de mannenwereld 

die voetbal heet
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‘Het is ook wel eens goed
dat een vrouw haar mening 
geeft over bepaalde zaken’
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De jeugd vermaakt zich opperbest in het 
zwembad tijdens het F-jeugdkamp

Ze zijn twee bevlogen vrijwilligsters. 
Tanja Smit en Jans Onderdijk.
Tanja leidt de Jeugd Activiteitencommis-
sie en Jans heeft zelfs een dubbelfunc-
tie. Trainster van MO15 vv Kloetinge en 
coördinator van de meisjesteams.

aankom, zo mooi gelegen tussen die 
bomen, en al dat gekrioel van de klein-
ste pupillen en de drukte van alle aan-
moedigende ouders weer zie, dat is 
toch fantastisch!” Tanja reageert: “Het 
is gewoon één grote familie. Er heerst 
een gezellige sfeer.”

Jans is erg benieuwd naar de plannen 
die een aantal nieuwe mensen gaat 
lanceren. Door onze nieuwe voorzit-
ter, Jan-Kees de Bruine, is duidelijk 
uitgesproken dat de jeugdafdeling nog 
belangrijker wordt. Jans: “Er wordt ge-
werkt aan een betere begeleiding van 
jeugdtrainers. Ik ben erg nieuwsgierig 
naar wat ons dit op kan leveren!”

Doorgaan
Vanzelfsprekend zien Tanja en Jans 
nog wel ruimte voor verbetering. 
Jans: “Ons parkeerterrein is voor de 

zaterdagmorgen veel te klein.” Tanja: 
“Ook het vrijwilligersbeleid verdient 
alle aandacht. Veel mensen haken 
af als ze weten hoeveel tijd een func-
tie soms in beslag neemt. Zoek daar-
om niet naar één persoon die een 
taak doet maar naar een klein team. 
Zo blijft het voor iedereen te behap-
pen.”

Tanja en Jans zouden het ook mooi vin-
den als er meer vrouwen zich aanmel-
den als vrijwilliger. Als trainster of voor 
het werken achter de bar in de kantine.
“Toon en Erica wil ik trouwens een 
groot compliment geven”, zegt Jans. 
“Wat zij allemaal doen om die kantine 
te runnen is echt geweldig.”
Tanja en Jans hebben het dus enorm 
naar hun zin ‘op de voetbal’.
“Op deze manier wil ik nog wel een 
paar jaar doorgaan!” aldus Tanja. Jans 

is nog wat stelliger. “Ik blijf trainer zo-
lang Fleur blijft voetballen en daarna?
Ach, hier is nog zo ontzettend veel te 
doen, dan vind ik vast wel wat anders 
wat ik voor de vereniging kan doen. 
Maar op zaterdag niet naar de voetbal 
gaan, daar moet ik niet aan denken!”
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Techno West Services B.V. 
Weihoek 6
4416 PX Kruiningen (Holland)
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SPONSORING JEUGD- EN SENIORENTEAMS
Bedrukte tenues (voorkant shirts), trainingspakken, tassen enz.
(alles dient via de vereniging te lopen).

RECLAMEBORD
Aangebracht op tribune, langs hoofd- of bijvelden in standaarduitvoering 
of extra groot. Met ruim 1500 bezoekers per week bent u verzekerd van de 
nodige exposure.

ADVERTENTIE NIEUWE CLUBMAGAZINE
Een full color uitgave met hoge attentiewaarde, dat twee keer gedurende 
het voetbalseizoen zal verschijnen in een oplage van 1000 ex.

ADVERTENTIE PRESENTATIEGIDS
Krijgt bij diverse sponsoren een prominente plaats op de leestafel. Boven-
dien komt hij ook buiten onze provincie onder de aandacht. Oplage 1500 ex.
Adverteren in beide bladen kan voor een aantrekkelijk combinatietarief.

BALLEN VOOR ALLE SENIOREN- EN JEUGDTEAMS
U schenkt ballen met uw bedrijfsnaam en logo aan de vereniging.
Zelf ontvangt u ook een exemplaar. 

WEDSTRIJDBAL
Bij sponsoring van de wedstrijdbal wordt uw bedrijf/organisatie het hele 
seizoen op een aantrekkelijke wijze in de kantine gepresenteerd.
Tijdens de wedstrijd krijgt u een extra vermelding in het programmablad.

LIDMAATSCHAP BUSINESSCLUB KLOETINGE
U kunt lid worden door een Businesspakket A, B, C of D af te nemen.
De overeenkomsten: iedereen is gelijk. De verschillen: een groter pakket 
biedt meer faciliteiten en mogelijkheden.

WEDSTRIJDSPONSOR
Een uniek platform voor het promoten van uw product en/of organisatie
aan uw gasten en het bezoekende publiek.
De BCK biedt hiervoor diverse pakketten aan.

Samenspel in een voetbal-
vereniging met een hart
en een zakelijk netwerk
als ruggengraat

vv Kloetinge is een vereniging met 850 
leden en zo’n 50 teams. De jeugdafde-
ling vormt met 42 teams verreweg de 
grootste groep. De selectieteams spe-
len allemaal op divisieniveau, maar er 
is ook ruimte voor de recreatieve teams. 
Daarmee voldoet de vereniging aan haar 
maatschappelijke doel: voetballen mo-
gelijk maken voor iedereen die dat wil. 

De vereniging wordt ondersteund door 
de BusinessClub vv Kloetinge (BCK), een 
sponsorclub met 118 leden.
De sponsoren kunnen elkaar rondom 
de wedstrijden van het eerste onder 
het genot van een hapje en een drank-
je ontmoeten in het sponsorhome, waar 
in een gezellige sfeer volop gelegenheid 
is om te netwerken. Daarnaast zijn er 
regelmatig bedrijfspresentaties en an-
dere activiteiten voor de leden. En, niet 
onbelangrijk, de sponsorclub steunt niet 
alleen de eerste selectie, maar ook de 
jeugdafdeling.

Op zoek naar sponsoring
met impact?
Zowel de voetbalvereniging als het za-
kelijke netwerk hebben een goede naam 
in het Zeeuwse. Het Wesselopark is een 
sfeervol, druk bezocht sportpark en de 
accommodatie is tiptop in orde. Daar-
mee kunnen wij ondernemers iets ex-
tra’s bieden, want uw organisatie mag 
daar gezien worden.

SCOREN
als sponsor! EEN BREED SCALA AAN SPONSOR- EN

LIDMAATSCHAPSMOGELIJKHEDEN, O.A.

Volop mogelijkheden dus om te scoren als
sponsor! Graag maken we tijd voor u vrij om
een sponsorpakket met u te bespreken.

commercielezaken@vvkloetinge.nl 
sales@bckloetinge.nlIN

FO
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Kwaliteit
“De mossels worden gekweekt op 
percelen in de Waddenzee en de Oos-
terschelde. Als ze groot genoeg zijn 
voor de verkoop worden ze door één 
van onze schepen opgevist en tijdelijk 
opgeslagen op percelen in de Oos-
terschelde. Zo hebben we steeds een 
voorraad, zodat we onze klanten, voor-
namelijk de grote supermarkten in 
België, Frankrijk en Duitsland, altijd 
kunnen voorzien van mossels van een 
constante, hoge kwaliteit.”

Verwateren
Als de mossels zijn opgevist worden ze 
aan de wal in grote bakken verwaterd 
of schoongespoeld met zuiver water 
uit de Oosterschelde. Daardoor raken 
de mossels zand en slib van de bodem 
kwijt. In de fabriek worden ze gesor-
teerd en verpakt in lekvrije dozen van 1 
of 2 kilo of in jute zakken. Het transport 
binnen de fabriek is watergedragen.

Sinds 5 april van dit jaar is
Yerseke een attractie rijker. Op 
een prachtige plek, boven de 
oesterputten en met uitzicht op 
de Oosterschelde vinden we de 
jongste loot aan Delta Mossel,
het bedrijf van de familie Van de 
Plasse; het restaurant Zee/Land/
Zilt. De chefs zijn Paul de Groote en 
Edwin Vinke, de laatste is de top-
kok van restaurant ‘De Kromme 
Watergang’ in Slijkplaat. Zij zijn 
het brein achter de verrassende 
gerechten in het restaurant, waar 
uiteraard de zeevruchten centraal 
staan. Zij koken met water uit 
de Oosterschelde en gebruiken 
ook zeegroenten. Zo maken zij 
optimaal gebruik van de produc-
ten, die zo uit de Oosterschelde
komen; verser kan niet. 

Zee/Land/Zilt - een avontuur in Yerseke
 ‘Zo uit de Oosterschelde; verser kan niet’

Mossels

Voordat ze verpakt worden, komen ze 
in een bak water van 2° Celsius. Daar-
door raken ze in een soort winterslaap 
en blijven langer vers.

MZI
“We hebben zelf een aantal MZI’s, mos-
selzaad invanginstallaties, waardoor 
we minder afhankelijk zijn van de zaad-
val op de bodem van de Waddenzee en 
de Oosterschelde.
Van de 14 miljoen kilo mossels kweken 
we 7 miljoen kilo zelf, de rest kopen 
we in. We importeren geen mossels uit 
Engeland, Ierland of Denemarken; wel 
hebben we percelen in het Duitse deel 
van de Waddenzee.

‘Van de 14 miljoen
kilo mossels kweken 
we 7 miljoen kilo zelf’

‘Het product moet betaalbaar blijven;
iedereen moet Zeeuwse mossels kunnen eten!’

Mossels

Met een productie van ruim 14 miljoen kilo is Delta Mossel één van de grootste 
producenten van mossels en oesters in Nederland. Het is een echt familiebedrijf 
waar vader, zoons en dochter Van de Plasse nauw samenwerken.
Adriaan van de Plasse: “Ieder heeft zijn eigen taak; de één is verantwoordelijk voor 
het kweken van de mossels en oesters, de ander voor de inkoop en weer een ander 
voor de verkoop. We werken dus met korte lijnen.”

het zwarte goud uit zee!
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Zee/Land/Zilt - een avontuur in Yerseke
 ‘Zo uit de Oosterschelde; verser kan niet’

‘Oesters moet je leren eten en vooral leren waarderen’

Oesters
Delta Mossel kweekt zelf oesters op 
percelen in de Oosterschelde. Als de 
oesters groot genoeg zijn worden ze 
opgevist en in bakken in de oesterput-
ten gezet, van oudsher de natte pakhui-
zen voor de oesters. Ze liggen vlak ach-
ter de dijk omdat er steeds stromend 
zeewater nodig is.
Terwijl de meeste mensen wel mos-
sels lusten, is het aantal liefhebbers 
van oesters kleiner. “Je moet ze leren 
eten en vooral leren waarderen”, zegt 
Adriaan van de Plasse.
Op de benedenverdieping van het res-
taurant vinden we de Oester Academy; 
daar worden in samenwerking met het 
Scalda College in Middelburg cursus-

sen en workshops gegeven. In onge-
veer 2½ uur tijd kan het Oesterbrevet 
gehaald worden.

Oesteroloog
Wie nog meer kennis over de oester wil 
opdoen kan deelnemen aan de oplei-
ding tot oesteroloog. Wat een vinoloog 
is voor wijn is de oesteroloog voor de 
oesters; een echte oesterkenner.
De opleiding beslaat 4 dagdelen en om-
vat ook een aantal workshops. Om deel 
te kunnen nemen aan deze opleiding 
moet wel het oesterbrevet zijn gehaald. 
De opleiding is ook voor mensen werk-
zaam in de horeca, die hun klanten van 
een goed oesteradvies willen voorzien.  
Een dagje Yerseke wordt echt onverge-

telijk met een rondleiding in het mos-
selbedrijf en de oesterputten en een 
lunch of diner in Zee/Land/Zilt.
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Edwin Vinke (l) en Paul de Groote (r) zijn het brein
achter de verrassende gerechten

Adriaan v.d. Plasse en zijn zus Carolein
maken deel uit van de directie van Delta Mossel

Tijdens de seizoensafsluiting van de BCK
namen de leden er alvast een voorproefje

Door: Adri de Bruine
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0113 - 231324  |  INFO@RBKVERHUUR.NL
WWW.RBKVERHUUR.NL

Livingstoneweg 20, GOES

WWW.MELIESTEGLAS.NL

ShowerGuard

GEEN KALKAANSLAG
OP HET GLAS

SCREENLINE

LUXAFLEX TUSSEN
ISOLATIEGLAS

MONUMENTENGLAS

DUN HR+

ISOLATIEGLAS

Met een glazen deur

 een strak interieur !

Kloet ingseweg 46
4 462 BA Goes
Tel. 0113  23 28 0 0
www.tr iasnotar issen.nl
Kloet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl

K loet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl
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Bij een setting als de Vierlinden, waar kids klimmen en klauteren tussen de 
ouders door, ontvang ik een ervaren kracht om terug te blikken op een teleur-
stellend seizoen en vooruit te kijken naar wat wij, als buitenwacht, mogen ver-
wachten. Daan Esser, iemand die flirt met de club van 300 en die misschien, 
samen met zijn broer Jaap, als ouderlijk figuur in het team de nog jonge selectie 
ervaring over mag gaan brengen.

Uitsmijtertje... Door: Lennart Zweemer

Hoe realistisch was het beoogde 
aanvallende spel van Kloetinge afge-
lopen seizoen, na pakweg drie/vier 
jaar strijden tegen degradatie in de 
hoofklasse?
“Het was zacht gezegd een verre van 
geslaagd seizoen. Prognoses werden 
gemaakt op basis van de kwaliteit van 
de selectie op papier. Deze leek ruim-
schoots in orde maar pakte helaas 
anders uit.” 

Waar schortte dit aan?
“Er zat geen duidelijke lijn in het spel 
en de opstelling, er waren geen ze-
kerheden. Een ex-hoofdklasser krijgt 
iedere week teams tegenover zich die 
zich 200% zullen inzetten, hier waren 
wij soms niet tegenop gewassen. Tel 
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Deze keer kreeg Daan Esser de uitsmijter voorgeschoteld. Rechts: Lennart Zweemer.

‘Zacht gezegd, een verre van geslaagd seizoen’

daar de ongelukkige blessures van 
spelers als bijvoorbeeld Aart Veld-
hof en Remco van Tiggele bij op en 
het seizoen neemt een totaal andere 
wending dan iedereen had gehoopt 
een jaar geleden.”

Kloetinge in het seizoen 2016/2017…
“We zijn nu een jaar verder en de com-
petitie is nagenoeg even sterk geble-
ven. Net als afgelopen seizoen zijn er 
veel jongens vertrokken en hebben 
weer nieuwe gezichten zich gemeld.
Het is moeilijk nu een inschatting te 
maken van de sterkte van deze ta-
lentvolle selectie, echter moet in mijn 
ogen een team als Kloetinge verplicht 
mee doen om de prijzen.
We zullen het hoogst haalbare nastre-

ven in de eerste klasse. Daarnaast is 
het hoog tijd stabiliteit en consistentie 
in te brengen en mooie reeksen neer 
te zetten als team.“

Valkuilen?
“De jonge gasten zullen uiteraard op 
hun snuit gaan en dat mag ook. Er-
varen jongens zullen er moeten zijn 
om hen hierbij te helpen en de weg 
te wijzen. Wat mij wel opvalt is dat de 
mentaliteit van de huidige jeugd veel 
anders is dan toen wij, Jaap en ik, in 
2001 bij de eerste selectie kwamen. 
Er zal geduld moeten worden opge-
bracht om een plekje te veroveren.
We zullen het dit seizoen zowel met 
spelers, staf en supporters moeten 
doen, dan gaan we er ongetwijfeld een 
mooi seizoen van maken.”

‘Er zal geduld moeten 
worden opgebracht om 
een plekje te veroveren’
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PERIODE  1 PERIODE  2 PERIODE  3
5 november (9
WNC Zuidland
Oude Maas Nw. Lekkerland
Almkerk VVGZ
Kloetinge LRC
MZC’11 SHO
Oranje Wit Rijsoord
Heinenoord GRC’14

12 november (10)
Almkerk MZC’11
GRC’14 Rijsoord
LRC WNC
Kloetinge Zuidland
Nw. Lekkerland Heinenoord
SHO Oude Maas
VVGZ Oranje Wit

26 november (11)
Rijsoord Almkerk
WNC GRC’14
Zuidland Nw. Lekkerland
Heinenoord SHO
Oude Maas VVGZ
Oranje Wit LRC
MZC’11 Kloetinge

3 december (12)
VVGZ Rijsoord
Nw. Lekkerland WNC
SHO Zuidland
LRC GRC’14
MZC’11 Heinenoord
Almkerk Oude Maas
Kloetinge Oranje Wit

10 december (13)
Rijsoord Nw. Lekkerland
WNC Kloetinge
Zuidland LRC
GRC’14 SHO
Heinenoord VVGZ
Oude Maas MZC’11
Oranje Wit Almkerk

28 januari 2017 (14)
Kloetinge Rijsoord
SHO WNC
VVGZ Zuidland
Nw. Lekkerland GRC’14
Almkerk Heinenoord
LRC Oude Maas
MZC’11 Oranje Wit

4 februari (15)
Rijsoord SHO
WNC MZC’11
Zuidland Almkerk
GRC’14 VVGZ
Heinenoord LRC
Oude Maas Kloetinge
Oranje Wit Nw. Lekkerland

11 februari (16)
Rijsoord Zuidland
GRC’14 Oranje Wit
SHO Nw. Lekkerland
Oude Maas WNC
Kloetinge Heinenoord
LRC Almkerk
VVGZ MZC’11

18 februari (17)
Zuidland GRC’14
Heinenoord Oude Maas
Oranje Wit SHO
Almkerk Kloetinge
MZC’11 LRC
Nw. Lekkerland VVGZ
WNC Rijsoord

3 september (1)
Rijsoord Kloetinge
WNC SHO
Zuidland VVGZ
GRC’14 Nw. Lekkerland
Heinenoord Almkerk
Oude Maas LRC
Oranje Wit MZC’11

10 september (2)
SHO Rijsoord
MZC’11 WNC
Almkerk Zuidland
VVGZ GRC’14
LRC Heinenoord
Kloetinge Oude Maas
Nw. Lekkerland  Oranje Wit

17 september (3)
WNC Oude Maas
Heinenoord Kloetinge
Almkerk LRC
MZC’11  VVGZ
Zuidland Rijsoord
Oranje Wit GRC’14
Nw. Lekkerland SHO

24 september (4)
Rijsoord WNC
GRC’14 Zuidland
Oude Maas Heinenoord
SHO Oranje Wit
Kloetinge Almkerk
LRC MZC’11
VVGZ Nw. Lekkerland

1 oktober (5)
Almkerk SHO
Kloetinge Nw. Lekkerland
Heinenoord Rijsoord
Oranje Wit WNC
MZC’11 Zuidland
Oude Maas GRC’14
LRC VVGZ

8 oktober (6)
Rijsoord Oude Maas
WNC Heinenoord
Zuidland Oranje Wit
GRC’14 MZC’11
SHO LRC
Nw. Lekkerland Almkerk
VVGZ Kloetinge

15 oktober (7)
Heinenoord Oranje Wit
Kloetinge SHO
MZC’11 Nw. Lekkerland
LRC Rijsoord
VVGZ WNC
Oude Maas Zuidland
Almkerk GRC’14

29 oktober (8)
Rijsoord MZC’11
WNC Almkerk
Zuidland Heinenoord
GRC’14 Kloetinge
SHO VVGZ
Nw. Lekkerland LRC
Oranje Wit  Oude Maas

11 maart (18)
Rijsoord Oranje Wit
GRC’14 Heinenoord
Zuidland WNC
Nw. Lekkerland Oude Maas
VVGZ Almkerk
LRC Kloetinge
SHO MZC’11

18 maart (19)
Almkerk Nw. Lekkerland
Kloetinge VVGZ
Oude Maas Rijsoord
Heinenoord WNC
Oranje Wit Zuidland
MZC’11 GRC’14
LRC SHO

25 maart (20)
Rijsoord Heinenoord
WNC Oranje Wit
Zuidland MZC’11
GRC’14 Oude Maas
VVGZ LRC
SHO Almkerk
Nw. Lekkerland Kloetinge

1 april (21)
Oude Maas Oranje Wit
MZC’11 Rijsoord
Almkerk WNC
Heinenoord Zuidland
Kloetinge GRC’14
VVGZ SHO
LRC Nw. Lekkerland

8 april (22)
Rijsoord LRC
WNC VVGZ
Zuidland Oude Maas
GRC’14 Almkerk
Oranje Wit Heinenoord
SHO Kloetinge
Nw. Lekkerland MZC’11

22 april (23)
Rijsoord GRC’14
WNC LRC
Zuidland Koetinge
Heinenoord Nw. Lekkerland
Oude Maas SHO
Oranje Wit VVGZ
MZC’11 Almkerk

29 april (24)
kloetinge MZC’11
Almkerk Rijsoord
GRC’14 WNC
Nw. Lekkerland Zuidland
SHO Heinenoord
VVGZ Oude Maas
LRC Oranje Wit

6 mei (25)
Rijsoord VVGZ
WNC Nw. Lekkerland
Zuidland SHO
GRC’14 LRC
Heinenoord MZC’11
Oude Maas Almkerk
Oranje Wit Kloetinge

13 mei (26)
Nw. Lekkerland Rijsoord
Kloetinge WNC
LRC Zuidland
SHO GRC’14
VVGZ Heinenoord
MZC’11 Oude Maas
Almkerk Oranje Wit

SPEELSCHEMA
2016-2017
EERSTE KLASSE C 80
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NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE 

WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD OR

ANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD 

ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINE

PERIODE  ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINE

PERIODE  1 ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINE

1 
NOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC 

PERIODE  

NOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC 

PERIODE  1 
NOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC 

1 2 
NOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC 

2 
HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD 

PERIODE  

HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD 

PERIODE  2 
HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD 

2 

LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RI

2 

LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RI

2 PERIODE  

LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RI

PERIODE  3

LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RI

3

JSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 

PERIODE  

JSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 

PERIODE  3

JSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 

3

RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZ
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 Soms neemt een trainer 
bewust een risico. Als zijn team 
moet winnen kan hij een verdediger 
wisselen voor een aanvaller.
In het uiterste geval stuurt hij ook 
nog zijn keeper mee naar voren.
Daarmee riskeert hij een alles 
beslissende tegentreffer.
Soms loont het en soms ook niet.

Wij zien ons werk ook als topsport. 
Ook wij gaan voor het resultaat, 
maar daarentegen neemt ons team 
geen enkel risico. Wij zoeken voor u 
de hypotheek die het beste bij u past 
en spelen daarbij altijd op zeker.
Wij zijn immers geen amateurs, 
maar professionals op ons gebied. 
Het gaat tenslotte niet om het
spelletje maar om de knikkers.

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Ons team speelt altijd op zeker
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ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND 
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NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE 

WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD OR-

ANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINENOORD 

ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC HEINE-

NOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD LRC 

HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZC11 RIJSOORD 
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RIJSOORD LRC HEINENOORD ORANJE WIT NIEUW LEKKERLAND WNC ALMKERK ZUIDLAND GRC14 OUDE MAAS SHO KLOETINGE MZ
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