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Rinus Dieleman

SAMEN VOOR
T
SPORTIVITEI

VOORZITTER

& RESPECT
Voetbal en respect
bij vv Kloetinge:
zo gaan we
met elkaar om

Voorzitter Rinus Dieleman kijkt uit naar
het nieuwe voetbalseizoen. Uitdagingen
voldoende voor de vereniging. Van ‘lekker meedraaien’ in de hoofdklasse voor
het eerste elftal tot en met het opvullen
van de vacatures voor vrijwilligers. Dat

Wie het Wesselopark van vv Kloetinge binnenkomt, loopt recht tegen een kleurig bord aan met de
gedragsregels van de vereniging.
Waarom hebben we die eigenlijk?
Harry van Waveren van de werkgroep licht toe.

laatste baart Rinus de meeste zorgen: “In
de afgelopen jaren konden we de vrijwilligersklussen - soms met veel moeite - bemensen. Daar lopen we nu echt tegen een
probleem op.”
FOTO JOEP ZOETEWEIJ

“Als ik het plezier van die spelertjes zie, denk ik:

hier doe ik het eigenlijk voor”

door Gerben Polderdijk

Aandacht voor vrijwilligers
vv Kloetinge wil in de komende jaren
investeren in de huidige en nieuwe
vrijwilligers. Bijvoorbeeld om te vermijden dat teveel werkzaamheden
op de schouders van een klein aantal personen terecht komt. Dat maakt
de vereniging kwetsbaar. Rinus: “We
gaan in het komende seizoen nadrukkelijk kijken hoe we met vrijwilligers
omgaan. Hoe krijgen ze nog meer bin-

Kloetinge F7 - Walcheren F6

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

“DE VACATURES VOOR
VRIJWILLIGERS
DAT BAART ME DE
MEESTE ZORGEN”
ding met de vereniging? Hoe kunnen
we ze aandacht en duidelijkheid geven over hun taken en voorkomen dat
ze zich met elkaars taken bemoeien?
Daarnaast blijven we zoeken naar manieren om mensen zo ver te krijgen
dat ze iets voor de vereniging gaan
doen. Wellicht zal de vrijblijvendheid
er af moeten.”
Aantrekkelijke hoofdklasse
Kloetinge staat volgens de voorzitter bekend als een vereniging waar
zowel aandacht is voor prestatief als
voor recreatief voetbal. Dat probeert
Rinus in zijn functie ook nadrukkelijk uit te stralen. “Ik probeer er ook
te zijn als een lager jeugdelftal kam-

pioen wordt.” Wat betreft de prestaties van het eerste elftal hoopt Rinus
in het nieuwe seizoen op handhaving
in de hoofdklasse. “Het zou leuk zijn
als je mee kunt draaien. We zitten
trouwens in een aantrekkelijke klasse
met mooie verenigingen. Erg leuk om
bijvoorbeeld tegen Katwijk of Quick
Boys te voetballen.”
Gedragsregels
Ook vv Kloetinge ontkomt er niet aan
aandacht te schenken aan de manier
waarop we met elkaar omgaan op en
rond de velden (zie apart kader).
Wekelijks ervaart ook Rinus de noodzaak ervan. “Soms sta ik op zaterdagmorgen langs de lijn en hoor ik
hoe ouders zich enorm druk maken
over de scheidsrechter. Dan denk ik,
jongens, we hebben nog een heel
weekend voor de boeg! Hoewel we bij
Kloetinge gelukkig geen excessieve
toestanden hebben, spreken we er
over met elkaar en willen we mensen
erop aanspreken. De gedragsregels,

die de vereniging heeft opgesteld, helpen daarbij. Maar het belangrijkste is
dat we hierover in gesprek blijven met
leiders, trainers en ouders.”
Voldoening
Alles bij elkaar heeft Rinus weer zin
in het nieuwe seizoen. Als voorzitter
steekt hij zo’n 15 tot 20 uur per week
in de vereniging, maar zolang hij er
voldoende voor terugkrijgt, doet hij
dat graag. En vaak zijn het dan
de kleine dingen die de
meeste voldoening geven. “Als ik op zaterdagmorgen het plezier van
die jonge spelertjes zie,
dan denk ik, hier doe je
het eigenlijk voor. De inzet
van die mannetjes is fantastisch. En als dan ’s middags ook het eerste elftal
een prima wedstrijd speelt,
kan voor mij de dag niet
meer stuk.”
IE
FOTO HANN
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“vv Kloetinge heeft bewust gekozen voor een langdurige en
stapsgewijze aanpak. De koVoorzitte Harry van Wave
ren
r werkgro
ep ‘norm
mende jaren willen we blijen en wa
arden’
vend aandacht vragen voor voetbal en respect.
De gedragsregels spelen daarin een belangrijke rol. We hebben
die opgesteld, zodat we weten hoe we het als leden van deze vereniging
willen hebben op het Wesselopark. Hoe ga je met elkaar om? Waar mogen
we elkaar op aanspreken? Wanneer ga je eigenlijk over de schreef? Daar
moest duidelijkheid over komen en die is er inmiddels.
Er is bij Kloetinge geen reden voor een heksenjacht of gemillimeter, maar
excessen moeten voorkomen worden. Daar kan elk lid bij helpen.
Daarnaast kijken we vooral naar praktische zaken. Spelregelkennis kan
een hoop ongenoegen op het veld voorkomen. Er zijn genoeg mogelijkheden om deze kennis op een leuke wijze bij de spelers te vergroten. Zo
is er een spelregelquiz voor de jeugd gehouden.
Ook heeft de arbitrage in de vereniging al enkele jaren de aandacht. De
inzet van junioren als scheids- rechters bij de pupillen is hiervan een
voorbeeld. Soms moeilijker dan gedacht, vooral als er overenthousiaste
ouders aan de kant staanw. Ook naar
de inrichting van het terrein en de
gebouwen wordt gekeken. Zijn er nog
dingen die we kunnen doen om alles
heel en netjes te houden?
Kortom, bij vv Kloetinge gaan we
gewoon door met het bevorderen
van respect op en rond het veld. En
als we er dan in slagen om bij een
groeiende vereniging een dalend
aantal incidenten te krijgen, dan
hebben we het met elkaar goed
gedaan.”

zaterdag al
in fluiten op
jorn en Rob
B
.
,
jd
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st
st
Ju
nwed
De junioren
een pupille
regelmatig
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“Zonder
team
kom je
nergens...”

Faasse & Fermont is een sportief team.
Fietsen, hardlopen, badmintonnen, zwemmen... en af en toe eens een potje voetbal.
Veel takken van sport zijn bij ons vertegenwoordigd en worden dagelijks beoefend.

MEUBEL EN RIJTUIG

STOFFEERDERIJ

C.J. Brouwer

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

vof

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.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

Brouwer adv.gids2014.indd 1

In onze eigen sport hebben wij ieder
doorzettingsvermogen nodig en willen we de beste of de snelste zijn op
ons eigen niveau.
Zo houden we elkaar scherp en daarom zijn wij als team iedere dag weer
in staat om te presteren en te scoren.
Want zonder team kom je nergens!!
Deze ambities herkennen wij bij vv
Kloetinge. Sportief, prestatief en
bovenal de betrokkenheid, de teamgeest, spreekt ons erg aan. De jeugd

krijgt bij vv Kloetinge de volle aandacht en dat is de toekomst! Er wordt
door verschillende jeugdteams op
hoog niveau gepresteerd dankzij het
gedegen jeugdbeleid van de vereniging.
Op de zaterdagen hebben we al heel
wat afgereisd om de jonge talenten
in het land te volgen om vervolgens
‘s middags in een gezellige sfeer de
prestaties van het eerste elftal op het
Wesselopark te bekijken.
Gelukkig kunnen we vv Kloetinge ook
af en toe helpen met onze expertise
op het gebied van vastgoed, want dat

is ons werk.
We zijn al bijna 25 jaar actief in meerdere specialismen in heel Zeeland.
Het succes is onder meer te danken
aan onze kennis van zaken en onze
bekendheid met de regio en de markt.
Bovendien hebben wij een servicegerichte houding naar onze opdrachtgevers en degenen met wie we zaken
doen.
Het leveren van het meest uitgebreide
en beste dienstenpakket, dat vinden
wij bijzonder gewoon!
www.faasse-fermont.nl

22-08-14 10:37

0113 - 231324 | INFO@RBKVERHUUR.NL

WWW.RBKVERHUUR.NL
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“Zelfs als ik er was, was ik er niet”

Diederik Hiensch

“Dit was het
moeilijkste seizoen
uit mijn loopbaan”

door Len Wolters

De verwachtingen waren begin vorig seizoen hooggespannen bij de hoofdmacht van
onze vereniging. Het liep echter allemaal

HOOFDTRAINER

anders. Trainer Diederik Hiensch moest gedurende het voetbaljaar alle zeilen bijzetten om de koppies dezelfde richting op te
houden. “Dit was het moeilijkste seizoen
uit mijn loopbaan.”
Terwijl spelers, supporters en sponsoren richting Tom Blomaard snelden, sprong Diederik Hiensch op en
neer ter hoogte van de middellijn. De
naar Bruse Boys vertrokken spits had
zojuist in Hoorn de beslissende strafschop tegen de touwen geschoten,
waardoor Kloetinge zich handhaafde
in de hoofdklasse. Diederik feliciteerde zijn spelers later. Eerst was er
iemand anders aan de beurt. “Ik ben

naar mijn vrouw gerend en heb haar
bedankt. Ze heeft veel moeten slikken aan het eind van vorig seizoen. Ik
was vaak niet thuis. En als ik aan tafel
zat met mijn vrouw, zat ik er ook weer
niet. Vaak was ik min of meer afwezig.”
Teleurstellingen
Het afgelopen seizoen was gerust
turbulent te noemen voor de voetbalvereniging. Daar hoeven we geen
geheim van te maken. Ook binnen de
eerste selectie speelden verschillende
kwesties. “We begonnen in augustus
met het idee: dit is de juiste groep.
Achteraf gezien hadden we misschien
meer verfrissing nodig. Er zaten

jongens bij die lastig met teleurstellingen om konden gaan. De één kampte met blessures en de ander moest
met het tweede mee. Ik begrijp die teleurstellingen. Soms werd me verweten dat ik bepaalde zaken eerder had
kunnen communiceren. Het feit blijft
wel dat de speler kwaad was, omdat
hij ernaast stond. Die teleurstelling
kon ik niet wegnemen.”

bleek te werken, want de wedstrijd
kantelde volledig.
Brugfunctie
Ondanks de triomf in Hoorn realiseert
Diederik dat het dit seizoen anders
moet. Vooral aan de brugfunctie tussen de spelersgroep en de staf wordt
komend voetbaljaar veel aandacht geschonken. “Teleurstellingen moeten
worden geuit. Ik merk dingen vaak als
laatste.
Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor Jordan van Langevelde en
Jeffrey van de Velde.”

Foto’s van promotiewedstrijd in Hoorn tegen
Zwaluwen’30 (clockwise):
- Opkomst hoofdrolspelers.
- Jason Tjien Foo geeft een stijlvolle voorzet.
- Een overwinning vier je samen met de
supporters.
- Michel Maaskant gaat ‘lichtjes’ uit z’n dak.
- Matchwinnaar Tom Blomaard is iets eerder
bij de bal.

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

“Aan strijdlust ontbrak het nooit.
Vaak viel het kwartje de verkeerde kant op”
Eenheid
Ondanks de strubbelingen was het
zaak om de neuzen dezelfde kant op
te houden. Dat was het belangrijkste.
Kloetinge bewees in Hoorn tegen eersteklasser Zwaluwen’30 dat dat was
gelukt.
Na een 2-0 achterstand bij rust wisten
de groen-witten in een tijdsbestek van
enkele minuten de stand toch gelijk te
trekken, om vervolgens de strafschoppen beter te nemen.
“Dat was een gevoel van gelukzaligheid en met name van rechtvaardigheid. De groep is altijd achter elkaar
blijven staan. Aan strijdlust ontbrak
het nooit. Vaak viel het kwartje de
verkeerde kant op. Het was wachten

8
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op de beloning. Alleen duurde dat wel
erg lang.”
Veilig
In het eerste bedrijf was Kloetinge
voetballend de betere, maar veel opgelegde kansen creëerde de ploeg
niet. De 2-0 vlak voor rust zou voor
veel elftallen de genadeklap zijn geweest, maar volgens Diederik zorgde
het bij zijn ploeg juist voor een extra
stimulans. “Soms is het doodstil in de
kleedkamer bij een achterstand. Dan
zitten ze als lammetjes met een gebogen hoofd naar de grond te staren. Nu
waren veel jongens kwaad. Ik liet ze
expres praten. Die energie hadden we
in de tweede helft nodig.” Zijn tactiek

Jordan volgt Johan de Goederen op
als assistent. De oud-trainer van Kloetinge 2 gaat naar eigen zeggen een
prominente rol spelen in de communicatie tussen de spelersgroep en de
hoofdtrainer. “Ik heb een aantal jongens in de jeugd getraind. Voor hen
is het makkelijker om naar mij toe te
komen als ze ergens mee zitten. Hierdoor kan Diederik zich volledig op het
voetbal focussen en hoeft hij zich niet
met randzaken bezig te houden.”
Oude bekende
Een ander nieuw gezicht in de technische staf is Jeffrey van de Velde. De
oud-speler van Kloetinge 1 was het af-

Jordan van Langevelde
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jaloezie tussen dubbelglas
• zon- en privacy regulerend
• geen onderhoud
• HR++ isolerend
• strak design

Perfect stralen, schoon en stofarm!

Perfect
stralen, bijna zonder stof!
Nieuw in Nederland, bewezen in de USA!
Perfect
stralen, schoon en stofarm!
• Stralen met Sponge-Jet voor een perfect resultaat.
Nieuw
in Nederland,
• Schoner
voor mensbewezen
en milieu.in de USA!
• Stralen met Sponge-Jet voor een perfect resultaat.
• Schoner voor mens en milieu.

ideaal voor keuken en badkamer!
Livingstoneweg 20, Goes
zie: meliesteglas.nl
Showroom geopend: ma. t/m vrij. van 08.00 tot 17.30 u.

SpongeBlasting Benelux BV | Stanleyweg 12, 4462GN Goes

www.spongeblasting.nl

SpongeBlasting Benelux BV | Stanleyweg 12, 4462GN Goes

www.spongeblasting.nl

Fysiotherapie De Clavers
wenst vv Kloetinge een goed en blessurevrij seizoen toe.

Staf in de steigers
FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

Staand: Jan Kloet (verzorger), Jaap Pijnenburg (keeperstrainer), Jeffrey van de Velde (teammanager),
Jordan van Langevelde (ass. trainer), Diederik de Jonge (materiaalbeheer).
Zittend: Diederik Hiensch (hoofdtrainer).

gelopen seizoen trainer van F1.
Komend voetbaljaar richt hij zich volledig op de begeleiding van de eerste
selectie. Hij gaat als het ware tussen
de spelers, staf en verschillende commissies in staan. “Het is belangrijk
dat ik een goede band krijg met de
spelersgroep, zodat ik problemen kan
signaleren. Ze moeten hun ei kwijt
kunnen.”
Jeffrey verwacht een ‘lastige uitdaging’, maar heeft er veel vertrouwen

in. “Voetbal zit in mijn bloed en Kloetinge in m’n hart. Ik word er blij van.
We willen op termijn een stabiele
hoofdklasser worden en wellicht kijken we in de toekomst nog verder.
Eigen jeugd is daarbij heel belangrijk. Het percentage jeugdspelers in
de eerste selectie kan in de toekomst
misschien nog wel hoger worden.
Daar moeten we naar streven.”

De hele
Bollenstreek
ademt voetbal
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!
Brouwersgang 1, Goes (hoofdvestiging)

Laagewei 1, Goes (bij Kloetinge)

Met 8 vestigingen in en om Goes zijn we altijd goed bereikbaar.
Jeffrey van de Velde

Verwachtingen
Ook dit voetbaljaar heeft Kloetinge
weer een jonge selectie. Diederik is
dan ook voorzichtig met het uitspreken van een doelstelling. “Afgelopen
jaar hebben we tegen het verwachtingspatroon opgebokst. We gaan
voor een plek in de top tien.” De oefenmeester kijkt uit naar de start van het

seizoen. “Het is een fantastische competitie. De hele Bollenstreek ademt
voetbal. Teams als Katwijk, ASWH en
Ter Leede willen allemaal naar de Topklasse. Elke Zeeuwse speler wil tegen
dit soort ploegen spelen.”
Diederik hoopt dat het bezoekersaantal flink zal aantrekken. “Er wordt
weleens gezegd dat de hoofdklasse
minder is geworden, maar dat zeggen
mensen die het verleden verheerlijken. In de breedte is het niveau juist
gegroeid. We hopen met onze talentvolle ploeg voor mooie wedstrijden
te zorgen en aantrekkelijk voetbal te
spelen. De tegenstander moet ook dit
seizoen met knikkende knieën naar
het Wesselopark komen.”

Ter info
De Bollenstreek, op voetbalgebied misschien wel de rijkst bedeelde streek van
Nederland, heeft een eigen internetplatform waarop ook videobeelden te zien zijn.
www.voetbalindebollenstreek.nl

Algemeen telefoonnummer: 0113 215802 Kijk ook op www.clavers.nl
10
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“Ik wil altijd
winnen.
We kunnen
slecht tegen
ons verlies”

FOTO’S JOHAN GELUK

De openinsreceptie was druk bezocht

onderscheidt zich in crisistijd
Een kleine twee weken nadat het vlaggenschip zich in Hoorn verzekerde van lijfsbehoud in de
hoofdklasse had medehoofdsponsor Wim Bouman van Bouman KantoorTotaal alweer een nieuw
succesje te vieren. In Roosendaal vond de opening van zijn nieuwe bedrijfspand plaats. Het
bedrijf dat zich bezighoudt met kantoorartikelen is flink gegroeid tijdens de crisis. “Het biedt
zoveel mogelijkheden.”

Contacten
Zeggen dat je onderscheidend bent,
is één ding. Het daadwerkelijk zijn,
is een tweede. En daarbovenop moet
je ook nog gevonden en gezien worden door het publiek. “Je moet op het
juiste moment de juiste mensen leren
kennen. Toen ik in Zeeland kwam wonen heb ik bij wijze van spreken de
eerste vijf jaar vier dagen in de week
saté gegeten en bier gedronken. Ik
ging alle gelegenheden af om mensen
te ontmoeten. Zoiets moet je frequent
doen, anders heeft het geen nut. Zo

door Len Wolters

Voor Wim Bouman was het de normaalste zaak van de wereld. Deze keer
geen bier, maar Prosecco (en toch ook
aardig wat bier) en geen bitterballen
van Erica, maar een lapje vlees en een
harinkje met uitjes.
Wim liet er geen gras over groeien bij
de opening van zijn nieuwe kantoor
in Roosendaal. Ook de kleding van de
aanwezigen kwam niet echt overeen
met het publiek dat op zaterdag het
resultaat van Kloetinge 1 in de kantine
nabespreekt. Stropdassen, driedelige
pakken, jurken en lakschoentjes zijn
meestal een utopie op het Wesselopark.
Wim: “Deze opening had een zakelijk
karakter. Er waren allemaal klanten en
potentials aanwezig. Sommige mensen kwamen alleen om met Jort Kelder
op de foto te gaan, maar dat interesseerde ons geen bal. Het ging ons om
het opbouwen van naamsbekendheid
in de regio. Het is een nieuw gebied
voor ons.”

12
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kast halen voor je klanten. Dan heb
je een voorsprong op je concullega’s.
Snelheid is bijvoorbeeld zeer belangrijk.”

derscheidend te zijn. We zijn dan ook
hard gegroeid de laatste jaren. Het is
de bedoeling dat dit gestaag doorzet.
Het moet niet te snel gaan.”
Het succes van het bedrijf heeft onder
andere met het karakter van Wim te
maken. “Ik wil altijd winnen. We kunnen slecht tegen ons verlies. Om de
beste te zijn, moet je dingen anders
doen dan een ander. Zeker in deze tijd
is dat belangrijk. Je moet alles uit de

Gedrevenheid
Terwijl de genodigden genoten van
een hapje en een drankje in de witte
partytent, struinde Arnoud Otten door
het zojuist geopende pand. Hij is al
een jaar of vijf klant van het bedrijf.
Otten opende wat lades en keek een
aantal keer onder een bureau. “Ik ben
wat inspiratie op aan het doen. Het
huiselijke idee spreekt me erg aan.
De omgangsvormen van deze tijd veranderen. Het is veel persoonlijker en
opener geworden. Neem deze schei-

dingswanden die open en dicht kunnen. Dat had ik nog nooit gezien.”
Ook Corné en Nancy de Kluyver keken
wat rond op de eerste etage van het
gebouw. Corné is een jeugdvriend van
Wim. De twee Veenendalers kennen
elkaar al vanaf de middelbare school.
“Wim is ontzettend gemotiveerd. Je
moet als ondernemer nooit verslappen. Hij snapt dat het niet vanzelf
gaat. Zo denken de meeste ondernemers, maar bij Wim is dat bovengemiddeld.” Wim: “Bij mij leeft altijd
de drang naar meer. Niet zozeer naar
geld, want geld maakt niet gelukkig. Daar ben ik in m’n leven achter
gekomen. Maar het is wel een goede
graadmeter om te weten hoe het met
je bedrijf gaat.”
Gezin
Bij een ondernemer lopen carrière en
gezinsleven vaak door elkaar heen. Zo
ook bij Wim. Deze zomer geen vliegreisje met zijn vrouw en kinderen
naar een ver land, maar het vertoeven
in een strandhuisje aan de Zeeuwse
kust. “Als ik in het buitenland zit, ben
ik toch steeds op m’n telefoon dingen
aan het regelen. Dan kunnen we beter
in de buurt de rust opzoeken. Zo lopen
mijn werkzaamheden geen achterstand op en kan ik toch leuke dingen
doen met mijn gezin.”

Wim Bouman (midden met das) verwelkomt zijn gasten

‘Gouden tijden’
In tijden van crisis is het de inwoner
van ’s Heer Arendskerke gelukt om
alweer het vijfde pand van Bouman
KantoorTotaal uit de grond te toveren.
Komiek Jan Jaap van der Wal was dat
ook opgevallen. “Als je op één avond
Jort Kelder en mij kunt boeken, gaat
het goed met je bedrijf.” Wim: “Wij
vinden de huidige tijd fantastisch. Het
biedt zoveel mogelijkheden om on-

leren ze je kennen, waardoor de gunningsfactor stijgt. Zeker in deze business is dat erg belangrijk. Onze nietmachines zijn echt niet anders dan die
van onze concurrenten.”

Wim in een tafelgesprek met Jort Kelder
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Sterk in glas
& schilderwerk
Sterk in glas

Sterk in glas & schilderwerk
& schilderwerk
Sterk in glas
0113-577220 • www.roegiersdekoeijer.nl

& schilderwerk

0113-577220 • www.roegiersdekoeijer.nl

0113-577220 • www.roegiersdekoeijer.nl

0113-577220 • www.roegiersdekoeijer.nl

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

TIMO JANSEN
door Len Wolters

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

wil vooral zichzelf bewijzen

Eruit, erin, eruit, erin. Timo Jansen is in-

Wenst alle
teams van
VV Kloetinge
een geweldig
seizoen!

ZuidWest Lease. Rijdt zeker. www.zuidwestlease.nl
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middels niet meer weg te denken uit de
eerste selectie. Rekenen op een vaste basisplaats gedurende het hele seizoen kan
de 24-jarige Goesenaar echter nog niet.

Daar moet verandering in komen als
het aan Timo ligt. “Voetballend kan ik
goed mee, maar op fysiek gebied valt
er nog winst te boeken.”
Breed inzetbaar
In de regio staat Kloetinge bekend om
haar talentvolle jeugdopleiding. Timo
Jansen is één van de producten die het
schopte tot de hoofdmacht. De rechtsbenige verdediger is op meerdere
posities inzetbaar. Hij maakt voornamelijk zijn opwachting als linksback.
“Daar liggen voor mij de meeste kansen. En ik kan daar inmiddels ook aardig uit de voeten.”
Doel
Voor Timo wordt het een belangrijk
voetbaljaar. De Goesenaar heeft zich-

zelf ten doel gesteld om een basisplaats te veroveren. “Vorig seizoen
was het voor mij de zoveelste keer
net niet. Het is best handig dat je op
meerdere posities kun spelen, maar
soms is het ook een nadeel. Bjorn
Quartel kun je bijvoorbeeld alleen op
rechtsback neerzetten, maar daar is
hij dan ook weer heel erg goed in. Ik
kan van alles een beetje.”
Trouw
Zijn rol als ‘eerste vervanger’ heeft er
niet voor gezorgd dat Timo twijfelde
om bij Kloetinge te blijven. “Ik heb
er eigenlijk nooit over nagedacht om
weg te gaan. Ik loop al zo lang mee bij
Kloetinge. Dit plezier vindt je bij geen
één andere club.”
Toch neemt de allrounder geen genoegen met de positie waarin hij al een
aantal jaren verkeert. “Ik wil laten
zien dat ik het aankan. Ik voetbal niet

voor de mensen die oordelen, maar
voor mezelf en de supporters.”
Terrasje
Om zijn doel te bereiken, trainde hij
deze zomer extra. “Tijdens het WK
werd goed zichtbaar hoe belangrijk
het is dat je fit bent.” De pupillentrainer trok zijn hardloopschoenen
aan en startte intensief met fitnessen.
“Vorige seizoenen begon ik er ook
aan, maar hield ik het niet vol.” Toen
eindigde hij meestal met zijn vriendengroep op het terras. Deze keer gebeurde dat niet. Daar zorgde personal
trainster en vriendin Emma wel voor.
“Hij is echt fanatiek”, vertelt ze. “Ik
kan hem vaak niet wegslaan uit de
sportschool.”
En dan gaat het helemaal goed komen. Toch Timo? “Het wordt weleens
tijd ja.”
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BusinessClub vv Kloetinge
Het zakelijke netwerk achter vv Kloetinge,
de BCK, staat er goed voor: het ledenbestand is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en dat in een tijd waarin veel organisaties het zwaar te verduren kregen.
Kees Gorsse, voorzitter van BusinessClub
vv Kloetinge ziet het als volgt:

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge
A
•
•
•
•
•
•
•
•

ABN AMRO
Addict bv
Afbouwned bv
Afvalservice Zeeland bv
Agin Timmermans
Artec Interim bv
Auto Albert
Autobedrijf VW Govers

B
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Baar & Leendertse
Baker Tilly Berk nv
Bakker Boer
BIJL Rioolservice bv
BHV-Specialist
BooNe Optiek
Bouman KantoorTotaal
Brouwer Meubelstoffering
De Bruine
Hypotheken & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult
C
• CBG Carrosserieën bv
• Citex
werkkleding / veiligheid bv
• De Clavers
• Contek Serooskerke
D
• Deba Bedrijfswagens Zeeland
• Verkeersopleidingen Dek
• J.C. Dekker bv
• Des Detach
• Discartel bv / El Toro
• DM-Fruit
• Drogisterij Unique
• Drukkerij Zeeland
• DRV Accountants
& Belastingadviseurs
E
• Eetmosfeer Het Elfde Gebod
• Elie Beveiliging

F
• Faasse & Fermont
• Verf Groothandel Franse
G
• Geijtenbeek
Verhuizers / Top Movers
• Geluk Groep
• Bakkerij De Gouden Korenaar
H
• BC Haringman bv
• HDV Steigerbouw
• Honda Goes
• Hofman Productions
I/J
• ING Bank
• Intersport Erik
• Intra Kapelle bv
• De Jager Tolhoek
• Tandprothetische Praktijk
L. Jobse
• Gerrit de Jonge Techniek
K
•
•
•
•

Kloosterboer Services bv
Meesters De Koeijer
De Koffieboer
Franc Kruitbosch Reclame

L
•
•
•
•
•
•

Autoschade Cor Lagendijk
Laspartners Zeeland
LEO Interieurgroep bv
Limit Fotografie
Bouwbedrijf J. v/d Linde
Van der Linden & Veldhuis
Isolatie bv
• Livingtone bv
• BouwCenter Logus
M
• Glashandel Melieste bv
• M&K Bestratingen

• MOOOI makers & kappers
• MPD - Mijn Pakket Dienst
N
• Het Natuursteenhuis bv
• Nilsson
Communicatie Kunstenaars
• Nijsse Assurantiën bv
• Nosing And Tasting 4 You
• De 3 notarissen
O
• Olie & De Jonge Advocaten
• Mossel-Oester & Vishandel
Piet van Oost bv
P
• Paardekooper
Tuincentrum/Hoveniersbedrijf
• Pekaar & Partners bv
• Plieger bv
• Auto Poppe
• Profile Tyre Center
R
• Rabobank Oosterschelde
• Randstad
• REGO Tuinidee
• Autobedrijf RIDA Goes /
Piet Vogelaar Business-Rent
• Acc. en adviesgroep Rijkse
• Architektenburo Roos en Ros
S
• Van Sabben bv
Aannemingsbedrijf
• Van Sabben Techniek
• Fa. Schuit en Zonen
• Sigma Personeelsdiensten
• SITA
Recycling Serv. Zuid West
• Spongeblasting
• Stoffels Bleijenberg

T
•
•
•
•
•

Techno West Services bv
Tempo Team Uitzenden
Fysiotherapiecentrum De Tol
Totaalbouw Zeeland bv
Traas ongedierte bestrijding

U
• UPTA Horeca Automatisering
V
• Foto Verschoore
• Eethuis De Vierlinden
• Vuyk
Accountants en Adviseurs
W
• Wagenaar Projecten
• WEA Accountants & Adviseurs
Zierikzee
• Weststrate Parket
• Wigman van Dijk
• Van Wijnen Staalhandel
• Wisse totaalinstallateur
• Wolter & Dros Groep

“Voetbalvereniging Kloetinge en BusinessClub vv Kloetinge zijn stabiele
eenheden. De voetbalvereniging en
het zakelijk netwerk tonen dat telkens
weer en die stabiliteit maakt ons, de
BCK, tot een aantrekkelijke partij voor
bedrijven en ondernemers uit de regio. De organisaties, die aangesloten
zijn bij het zakelijke netwerk doen dat
enerzijds omdat zij vv Kloetinge een
warm hart toedragen en anderzijds
omdat het commercieel gezien interessant is om je te bewegen in een
zakelijk netwerk met meer dan 100
ondernemingen in het ledenbestand.”
Samen sterk
“Voetbalvereniging Kloetinge en BusinessClub vv Kloetinge hebben elkaar
nodig en voeren geregeld overleg.

klaar voor nieuw tijdperk

Nieuw is de ontwikkeling van Kloetinge 3.0, de commerciële poot van
vv Kloetinge, die door de BCK wordt
toegejuicht. Kloetinge 3.0 zet zich in
om meer sponsoren te werven voor de
Bevelandse voetbalvereniging en om
meer rendement uit alle commerciële
mogelijkheden rondom vv Kloetinge
te halen. Ook met Kloetinge 3.0 vindt
geregeld overleg plaats. We hopen in
de toekomst als een drie-eenheid het
belang van vv Kloetinge te ondersteunen.’
Vers bloed
“Om het bestuur van de BCK fris en
daadkrachtig te houden, is er behoefte aan vers bloed binnen het bestuur.
Een aantal bestuursleden doet de komende tijd een stap terug. Zij maken
ruimte voor mensen met ambities en
ideeën. Het huidige bestuur heeft de
kar met succes getrokken en samen
met de leden is ons zakelijk netwerk
de afgelopen jaren gegroeid en geprofessionaliseerd. Het - deels - nieuwe
bestuur kan vanuit die solide basis

een nieuwe stap voorwaarts maken.
Ik zeg deels omdat een stevig deel van
het bestuur aanblijft om de nieuwe
bestuursleden in te werken en bij te
staan.”
Nieuwe tijd, nieuwe kansen
“Zo staat ook BusinessClub vv Kloetinge voor een nieuw tijdperk. De economie trekt aan, hoewel dit niet voor
alle sectoren geldt en die nieuwe situatie biedt kansen voor een nog steviger en stabieler zakelijk netwerk dat
vv Kloetinge blijvend wil ondersteunen. De leden van ons netwerk kunnen
dit artikel dan ook gerust zien als een
soort wervingsmedium.
Wilt u zich inzetten voor het zakelijke
netwerk BusinessClub vv Kloetinge
en heeft u de ambitie om onze club te
laten groeien? Neem dan contact met
mij op.’
Kees Gorsse
Voorzitter BusinessClub vv Kloetinge

Z
•
•
•
•
•
•

Zandee Kloetinge bv
Sjaak van Zee bv
De Zeeuwse Alliantie
ZSB Contructie
Fa. Zuijdweg Mossel Company
Installatiebedrijf
Zuidweg-Zwartepoorte
• Zuid West Lease
• Zwaar Transport Zeeland bv

Voor informatie businessclub
o113 317 320
info@bckloetinge.nl
www.bckloetinge.nl
Kees Gorsse
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JOHAN GELUK - FOTOGRAFIE

NIEUW

Sommige keuzes
maak je misschien maar eens
in je leven...
bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek.
Dan is het fijn te weten dat je met de juiste
partij aan tafel zit. Wij weten waarover we
praten, want voor ons is het dagelijks werk.
Moet u binnenkort uw hypotheekrente opnieuw
vastzetten of bent u ontevreden over de ontvangen aanbieding van uw geldverstrekker?
Bel ons, of kom langs voor een afspraak
Dat scheelt u tijd, zorgen en waarschijnlijk een
heleboel geld!

n?

Mag ik me even voorstelle
 Urvin van Hekelen (26) brengt een

dosis ervaring mee. Hij speelde in
de jeugd van RBC. Het Delta Ostrea
in Yerseke is zijn werkgever. Na een
aantal jaren bij HSV Hoek te hebben
gespeeld, mocht hij weg. Dit was een
kans die Kloetinge niet kon laten lopen. De snelle aanvaller speelt het
liefst rechtsbuiten en ondanks de
zware indeling is het voor zijn gevoel
wel een haalbare kaart.

 Julius Bliek (20) maakte eerst vanuit de JVOZ de overstap naar FC Dauwendaele. Een stap hoger lijkt hem een
mooie uitdaging. Hij is een linksbenige speler die overal aan de linkerkant
kan en wil spelen. Op dit moment studeert hij international business management in Rotterdam. Hij verwacht
een mooie competitie, omdat er veel
aansprekende clubs bij zitten.
 Yves Nyemb (23) studeert aan het

Oostwal 103 | 4461 JV Goes | T. 0113 - 27 19 19 | F. 0113 - 27 19 20 | www.debruinehypotheken.nl
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ROC te Roosendaal. Na een vervelend jaar met veel blessureleed bij
HSV Hoek hoopt hij bij Kloetinge veel
speelminuten te maken Hij ziet het
als een nieuwe uitdaging. Hij is begonnen bij de jeugd van Apollo en hij
heeft ook al in Kloetinge A1 gespeeld.
Hij ziet Kloetinge als een familieclub.
Er is voor hem maar 1 plaats en dat is
spits. Hij vindt het een mooie indeling

en hij heeft er veel zin in en hij zal er
ook volle bak voor gaan.

 Dangelo Martien (26) is werkzaam

als buurtsportcoach bij Stichting Roat.
Na 10 jaren seniorenvoetbal bij zondagclub vv Goes zag hij een nieuwe
uitdaging in zaterdagclub Kloetinge.
In zijn beleving heeft deze vereniging
de afgelopen jaren bewezen een hele
stabiele club te zijn, zowel binnen als
buiten het veld.
In zijn jeugdjaren speelde hij bij RCS
en heeft zelfs met de Nederlandse
Antillen onder 23 een aantal jeugdinterlands gespeeld. Hij is inzetbaar op
de hele linkerflank en is erg benieuwd
naar het zaterdagvoetbal.

 Alex Jobse (23) maakte vlak voor de
overschrijvingstermijn afliep de overstap van Serooskerke, wat tot op heden zijn enige club was, naar Kloetinge. Hij heeft altijd al de ambitie gehad
om op een hoger niveau te voetballen
en vroeg zich af of hij die kans nog
zou krijgen. Op dit moment volgt hij
de studie Sport- & Bewegingseducatie
aan de HZ te Vlissingen. Zijn favoriete
plaats in het elftal is in de spits of
hangend op links.
 Perry Bek (19) komt over van Kloetinge A1. Daarvoor speelde hij bij de

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

JVOZ. Vorig seizoen heeft hij een aantal keren met het eerste meegetraind
en dat heeft hem uiteindelijk een
plaats in deze selectie opgeleverd. Hij
studeert momenteel aan het CIOS te
Goes en kijkt als aanvallende middenvelder uit naar de wedstrijden in deze
lastige klasse.

 Marijn Corstanje (19) is ook doorgestroomd vanuit de eigen jeugd.
Vanuit de JVOZ maakte hij destijds de
overstap naar Kloetinge A1. Naast het
voetballen studeert hij aan het CIOS
te Goes. Zijn favoriete positie is controlerende middenvelder, maar als
rechts- of linksback kan hij ook goed
uit de voeten. Ondanks de pittige indeling heeft hij er vertrouwen in. “Het
is toch mooi om tegen zulke tegenstanders te mogen spelen.”
 Matthew Lentink (21) keepte vo-

rig seizoen bij vv Goes en afgelopen
voorjaar maakte hij zijn debuut in het
nationale team van Aruba. Hij gaat
beginnen aan een studie fysiotherapie op het Avans in Breda. Koos voor
Kloetinge omdat hij er ook in de jeugd
speelde. Hij kent de vereniging dus.
“Het is een club waar je trots op kunt
zijn. De indeling is zwaar, maar het
zijn mooie tegenstanders en het kan
een heel mooi seizoen worden.”
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Kloetinge 2

seizoen 2014-2015

JOFFREY GELDOF

Reserve Hoofdklasse

“Ik kan er slecht tegen
als jongens er de kantjes vanaf lopen”

Achter: Jeroen de Wild, Rick Huibregtse, Joël Dekker, Stef de Goederen, Jimmy Verlinde,
Aykut Akbulut, Ramón Voshol, Corné de Jonge, Kaj Walraven.
Midden: Wouter Duvekot, David Tolhoek, Niek Wolters, Robin Godeschalk, Thom Eversdijk,
Mark Deprez, Jeroen van Avermaete, Erwin v.d. Linden, Bas Biesterbosch.
Voor: Gino Secrève, Jacob Dijkstra (fotografie), Richard de Jonge (materiaal),
Joffrey Geldof (trainer), Peter Blomaard (leider), Serge Quinten, Vincent Witkam.
Afwezig: Len Wolters, Frank Saunier (ass. scheidsrechter).

DIT TEAM WORDT GESPONSORD DOOR:

Plieger Goes, “the place
to be” voor uw nieuwe
badkamer of keuken!

TRAINER KLOETINGE 2

doorLennart Zweemer

‘Ook dit seizoen is aantal oude bekenden neergedaald op het Wesselopark.
Eén van hen is Joffrey Geldof, de
nieuwe trainer van Kloetinge 2.

Hoe denk je terug aan jouw tijd bij Kloetinge?
“Alleen maar mooie herinneringen. In mijn eerste seizoen bij Kloetinge speelden we een beslissingsduel tegen Rijsoord voor promotie. Bij aankomst op het
Wesselopark merkte je al hoe hecht Kloetinge was. De supporters zorgden -nota
bene op Koninginnedag- voor een warm onthaal.”

In 2004 maakte Joffrey als voetballer
de overstap van Partijzen naar Kloetinge. In zijn eerste seizoen maakte
hij vlak voor de derby tegen SSV’65
het volgende statement: “Een structurele rol als reserve zie ik niet zitten.
Dan is het na één seizoen Kloetinge
voorbij.” Uiteindelijk droeg Joffrey
tot 2009 het groen-wit om zijn schouders.

De trainer van nu
Wat is het verschil tussen Joffrey in 2004 en in 2014?
“Ik ben getrouwd en heb twee prachtige dochters. Op voetbalgebied heb ik bij
verschillende clubs iets anders geleerd. Het streven naar het maximale, maar
vooral niet vergeten het plezier in het spel te houden.”

De speler van toen
De in Heinkenszand woonachtige trainer speelde in zijn periode bij Kloetinge met verdediger Jaap Esser. “Hij
deed me denken aan Edgar Davids”,
gaat Jaap terug in de tijd. “Als je hem
passeerde, kwam je ‘m nog vijf keer
tegen. Irritant als een teckel was hij.
Een ideale speler om in je team te
hebben.”

Het tweede heeft een jonge selectie. Hoe denk je jouw ervaring als voetballer
over te brengen?
“Door hen te motiveren om alles eruit te halen wat erin zit. Wel in combinatie
met gezelligheid uiteraard!”

Wat zie jij liever als trainer: verzorgd veldspel of passie en strijd?
“Ik ben zelf een voetballer van passie en strijd geweest en kan er slecht tegen
als jongens er de kantjes vanaf lopen. Verzorgd spel vanaf de zijlijn is mooi om
te zien. Een goeie combinatie zou ideaal zijn.”

En dan nog dit...
Richard (LB) of Diederik (Dies) de Jonge?
“Haha.. Dat is oneerlijk. Het zijn onmisbare jongens die er altijd voor de club
zijn. Twee gezellige gasten die voor je klaarstaan. Tussen deze broers valt niet
te kiezen!”
FOTO JACOB DIJKSTRA

Richard en Diederik de Jonge... beiden onmisbaar!

Plieger B.V.
Nansenbaan 15
4462 GR Goes
0113 - 246465
toonzaal.goes@plieger.nl
www.plieger.nl
FOTO RIEN WALRAVEN

Joffrey kwam je als voetballer zes keer tegen (2007 - Kloetinge - Hoek)
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Joffrey tussen zijn spelers
Presentatiegids 2014-2015 vv Kloetinge

21

xavi

De ouders van de spelers van D7 moesten aan het eind van het seizoen aan
de bak. Er werd een toernooi gespeeld
om de ‘Noppen en naaldhakken trofee’.
Deelnemers: een team van vaders, één
van moeders, één van broertjes en zusjes en D7 zelf.

Mischa, zoon Joey en de wisseltrofee

Noppen en naaldhakken

instinct
takes over
#predatorinstinct

ALLEEN BIJ

Nieuwe Burg 22-28, Middelburg, tel. (0118) 61 17 41
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door Adri de Bruine

Samen met de vaders trok het team
er ook elk jaar op uit. Trainer/leider
Mischa Flore: “We bezochten een training van PSV, kregen een clinic van
Ben Wijnstekers, bezochten een internationaal jeugdtoernooi van Ajax,
telkens gevolgd door een stadionbezoek.”

Klas
Tien klasgenoten van de Bisschop
Ernstschool in Goes meldden zich als
team aan bij vv Kloetinge. Mischa:
“We begonnen bij de mini-pupillen en
volgend jaar spelen er nog 6 van die
10 bij elkaar in D4.”
Mischa is al die jaren trainer/leider
geweest, samen met Robert Veldhuizen en ze doen dit nog steeds met veel
plezier. Mischa heeft zelf vanaf de
C-junioren bij Kloetinge gespeeld,
later stapte hij over naar buurman
SSV’65.
Edudelta
Na zijn HTS-studie Technische Bedrijfskunde ging hij werken bij Start
Uitzendbureau waar hij diverse managementfuncties had. Hij reisde
heen en weer tussen het hoofdkantoor
in Almere en de regiokantoren.
“Ik heb dat ruim 13 jaar gedaan maar
toen wilde ik graag iets dichter bij
huis gaan werken. Nu ben ik teamleider MBO van het Edudelta College in
Goes. Wij verzorgen ‘groene’ opleidingen. Als verantwoordelijke zorg ik
voor de organisatie van het MBO onderwijs. Ik geef zelf nog geen les. Als
ik voor de klas sta is dat alleen voor
organisatorische zaken.”

Ze raakten in
gesprek over
huizen en
hypotheken
Pupillenkamp
Organiseren zit Mischa in het bloed.
Zo is hij al jaren betrokken bij de organisatie van de pupillenkampen. Daar
ontmoette hij Jan-Kees de Bruine, die
eveneens meewerkte aan dat kamp.
Ze raakten in gesprek over huizen en
hypotheken. Mischa en zijn vrouw Natasja hadden hun hypotheek ergens
anders, maar ze besloten die op advies van Jan-Kees, over te sluiten bij
De Bruine Hypotheken en Pensioenen.
“Ze zijn onafhankelijk en zoeken naar
wat het best bij de klant past. We zijn
er erg tevreden over.”
Oranje
Mischa en Natasja wonen met zoon
Joey en dochter Rachel aan de Van de
Spiegelstraat in Goes. “We hebben
een leuke tuin en we zitten vlakbij het
centrum van de stad.” Tijdens het WKvoetbal was duidelijk, dat hier voetballiefhebbers wonen; een grote vlag
op de deur en oranje vlaggetjes in de
tuin.

Het complete gezin op vakantie in Oostenrijk
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SELECTIESPELERS PER LINIE

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ
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Kloetinge 1 - seizoen 2014-2015
Hoofdklasse B

Achter: Diederik de Jonge (materiaal), Urvin van Hekelen, Alex Jobse,
Roy Mulder, Mark Schuit, Dangelo Martien, Aart Veldhof, Jan Kloet
(verzorger), Jeffrey van de Velde (teammanager).

Midden: Ruben Hollemans, Michel Maaskant, Jason Tjien Fooh,
Julius Bliek, Matthew Lentink, Jaco van der Schee, Yves Nyemb,
Timo Jansen, Dennis Dorssers, Bjorn Quartel.

Voor: Marijn Corstanje, Jaap Esser, Perry Bek, Jordan van Langevelde (ass. trainer),
Diederik Hiensch (trainer/coach), Jaap Pijnenburg (keeperstrainer),
Wouter de Craene, Daan Esser, Remco van Tiggele.
FOTO JOEP ZOETEWEIJ

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

Voetbal is ongekend populair in Neder-

‘GOEDVERZORGDE
VERZORGDE WEBSITE
IS EEN
MUST’
GOED
SITE IS EEN
MUST

land en in de rest van de wereld. Door de

Het is voor
ons een
thuiswedstrijd...

digitalisering wordt informatie over voetbal overal gezocht, bijgehouden en veranderd op het internet. Websites als VI.nl
en Nos.nl hebben verreweg het meeste
bereik in voetballend Nederland. En welke voetbalfanaat kijkt er niet op knvb.nl
of de site van zijn of haar favoriete club?

..om te zorgen dat
u prettig woont

Als makelaar weten wij hoe belangrijk een fijne
woonomgeving is. Het vinden daarvan is voor
ons een thuiswedstrijd. Het succes hebben we
onder meer te danken aan onze kennis van zaken
en onze bekendheid met de regio en de markt.
Bovendien hebben wij een servicegerichte houding,
uw wens staat voorop. We streven er naar het beste
en meest uitgebreide dienstenpakket te leveren!
Zo zorgen we ervoor dat u prettig woont..
Frans den Hollanderlaan 12 • 4461 HN Goes
T. 0113-250555 • www.faasse-fermont.nl

OLIE & DE JONGE

Niet alleen elke voetbalkenner in Zeeland kent vv Kloetinge. Ook buiten de
Zeeuwse dijken is de vereniging bekend door de prestaties in de hoofdklasse en het niveau van de jeugdopleiding. Met meer naamsbekendheid
moet er ook voor gezorgd worden dat
de vereniging digitaal te vinden is.
Hierbij draait het niet alleen om het
eerste maar om de club als geheel.
Een goed verzorgde site is daarom
ook een must.
Kloetingse webteam
Martin Robesin en Arie van Bochove,
de mannen achter www.vvkloetinge.nl,
zorgen er iedere week weer voor
dat de komende tegenstanders op

W
WW

Op het World Wide Web
door Lennart Zweemer

de hoogte zijn van wat hun te wachten staat. Door het bijhouden van de
teampagina’s en het Twitteraccount
van vv Kloetinge is op menig voetbalcomplex in Nederland de informatie
over Kloetinge bekend. Week in week
uit zet dit team zich in voor digitaal
Kloetinge.
Werkwijze
Ieder team heeft zijn eigen contactpersoon bij vv Kloetinge. Via deze weg
worden de teksten en afbeeldingen
aangeleverd voor de site. Dan gaat de
redactie aan het werk met het verwerken en plaatsen van deze teksten in
een goede lay-out. De kracht van de
site is de input van de verschillende
teams en de correcte verwerking ervan door Martin en Arie.
Sinds begin vorig seizoen worden de
uitslagen, standen en het speelprogramma automatisch zichtbaar met
een directe koppeling vanuit KNVB Dataservice. De uitslagen van de thuiswedstrijden worden ingevoerd door
Ad Joosse en Antoine van Goethem,

hierdoor staan de uitslagen van zowel
thuis- als uitwedstrijden meestal nog
diezelfde zaterdag op de website.
De mannen zijn duidelijk over de site:
“De website gaat over de hele vereniging natuurlijk, maar moet voor een
groot deel aandacht geven aan het
eerste team van de vereniging. Als je
hoofdklasser bent, moet dat helemaal
in orde zijn.”
De wens van de heren is dat er meer
input komt vanuit de vereniging. Tijdig en actueel aangeleverde informatie zou het voor de heren makkelijker
maken de site up to date te houden
voor de websitebezoekers.

Eigen input
Heeft u iets (leuks) te vertellen over vv
Kloetinge, een jeugdteam of een seniorenteam? Schroom dan niet en klik onderaan de homepage op ‘Vragen? Mail
de webmaster’ voor uw eigen input.

A D V O C A T E N

Goede raad

op onder meer de volgende rechtsgebieden:

combinatie binnen de wereld van de Zeeuwse bouw,
industrie en techniek. We worden gedreven door
enthousiasme en ambitie. U kunt ons áltijd
bellen: 0113 31 73 20.

www.zsbconstructie.nl
S P O O R S T R A AT 4, 4431 NK ‘ S -G R AV E N P O L D E R , T E L .: +31(0)113-317320
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Frans den Hollanderlaan 25 - Goes
Postbus 342 - 4460 AS Goes
www.oliedejonge.nl

FOTO JOKE VAN BOCHOVE

De twee ZSB-bedrijven vormen een ijzersterke

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

Telefoon: 0113 - 22 11 00
Fax: 0113 - 22 11 20
E-mail: info@oliedejonge.nl

Arie en Martin houden u digitaal op de hoogte
Presentatiegids 2014-2015 vv Kloetinge
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Veelzijdig Duitsland
De veelzijdigheid van ons buurland
is ongeëvenaard. Of u nu ultiem wilt
relaxen of juist sportief bezig wilt
zijn, het kan er allemaal! Roompot Vakanties biedt u het beste van beide!
Ferienresort Bad Bentheim ligt vlakbij het kuurstadje Bad Bentheim. Het
omliggende landschap leent zich bij
uitstek voor fietstochten. Het gebied
rond Ferienresort Cochem, op slechts
170 kilometer van de Nederlandse
grens, laat zich het beste omschrijven

Jurgen van Cutsem

De link met vv Kloetinge is voor Roompot makkelijk te leggen.

als een schilderij. In het heuvelachtige landschap aan de Moezel moet u
beslist een wandeling maken langs de
vele wijngaarden en uiteraard de dag
afsluiten met een glaasje Weißwein.
Dertig kilometer verderop, in de bosrijke omgeving van de Hunsrück ligt
Ferienpark Hambachtal, midden in
een groen en heuvelachtig gebied dat
zeer populair is bij wandelaars.
www.roompot.nl/duitsland

Niet alleen is Roompot van oorsprong een echt Zeeuws bedrijf, maar sinds
1 januari 2014 is Jurgen van Cutsem de CEO van Roompot Vakanties.
Jurgen is een fervent voetballiefhebber en nog steeds actief betrokken bij
Kloetinge 4. Met ongeveer 900 medewerkers in Zeeland, zijn er nog véél
meer Kloetinge-spelers die op één of andere manier een connectie met
Roompot hebben.

Roompot Vakanties,
dé vakantiespecialist

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

FOTO’S ROOMPOT VAKANTIES

Even voorstellen
Roompot Vakanties is opgericht in
1965 en is in in een tijdsbestek van
bijna 50 jaar van een eenvoudige
camping in Zeeland uitgegroeid tot
top 3-speler/aanbieder van vakantie-
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parken. Met de introductie van Roompot Reizen in 2010 heeft Roompot Vakanties haar aanbod bovendien sterk
uitgebreid tot meer dan 150 vakantieparken in voornamelijk Nederland,
Duitsland, België en Frankrijk.

Familievilla’s
Een weekendje weg met het voetbalteam, een groep vrienden, of een
familiefeest vieren?
Dat kan bij Roompot Vakanties in de
luxe familievilla’s. De riante familievilla’s bieden plaats aan 10 tot zelfs
24 personen en zijn van alle gemakken voorzien. Met een groot aantal
slaapkamers en badkamers ontbreekt
het u niet aan privacy.
Maar u zoekt natuurlijk vooral het samenzijn. U voert gezellige gesprekken
in de knusse zithoek en u kunt met z’n
allen borrelen en eten aan één grote
tafel. Zelf koken kan natuurlijk, maar
u maakt het u zelf gemakkelijk door
een kant-en-klaar gourmet te bestellen, compleet met gourmetstel. Kijk
voor de verschillende locaties en culinaire mogelijkheden op onze website.
www.roompot.nl/groepen

Heeft u een keuze kunnen maken?
U ziet het, Roompot Vakanties biedt
u mogelijkheden te over voor een
heerlijke vakantie.
Meer weten of direct boeken?
Ga dan naar www.roompot.nl
of bel 0900-8810 (€ 0,20 p/m).
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steelwelding

ieder z’n vak

wij maken mooi
ook digitaal

Uitzenden en detacheren van
vakkundig personeel in
constructie- en scheepsbouw,
oﬀshore en petrochemie

drukwerk

Roompot, ook voor een dagje uit!

DRUKPROEF
Ter controle van de gewenste uitvoering deze proef
ter goedkeuring.
Ik verzoek u deze proef te controleren en uw
eventuele opmerkingen te sturen per e-mail

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

De Leeuw Bedrijfskleding V.O.F.
Oostpolderweg 7
4413 NN KRABBENDIJKE

Opdrachtgever
Adres
Postcode/Plaats

:
:
:

Let op! Na akkoord zijn we niet langer aansprakelijk
voor eventuele zet en/of spel- typefouten.

Contactpersoon

:

Telefoon

:

De getoonde kleuren kunnen van de drukkleur
afwijken.
Voor de juiste druk kleuren zie PMS-waaier.
Rasterverlopen staan niet model voor het
uiteindelijke gedrukte resultaat.

Telefax

:

Datum

:

12-12-2013

Leverdatum

:

-

Referentie

:

datum:

Transfer

:

Allround

Aantal

:

300

Drukkleuren

:

Wit

Formaat

:

90 x 48 mm

Dan kunt u ook bij Roompot terecht. Ga voor een relaxte beautydag naar Kuur- en

handtekening:

Beautycentrum De Parel of kom een dagje zwemmen bij Roompot Zwemparadijs

AFGEKEURD

in Kamperland. Bekijk snel de mogelijkheden!

Zie bijgevoegde opmerkingen,
stuur a.u.b. een nieuwe proefdruk

1007140

Kloetingseweg 45
Postbus 202, 4460 AE GOES
tel. 0113 23 28 00
fax 0113 21 18 01
info@dedrienotarissen.nl
www.dedrienotarissen.nl
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En wilt u met het voetbalteam of uw gezin een gezellig dagje weg in Zeeland?

Beoordeling drukproef

Vrijetijdscentrum De Parel
De Parelja is hètneevrijetijdscentrum in
Persen
Herhaal opdracht
Domburg.ja Naastnee
het luxueuze Kuur- en
ja
Hot peel
nee het stijlvolle sauBeautycentrum
met
nalandschap treft u er ook een uitgebreid zwemparadijs aan met o.a. binnen-/buitenbad, peuterbad, 79 meter
lange glijbaan, Pelikaanduik, snelstromende rivier, borrelbanken, bikinibar en een speel- en zonneweide.
Iedere zaterdagavond is het discozwemmen, compleet met dj en discolampen.
Daarnaast biedt De Parel bowling- en
squashbanen, een fitnessruimte, een
theater met theatercafé, een sportcafé
en restaurant De Parelvisser.

Groepslessen
Even iets anders dan voetbal? Er zijn
verschillende actieve groepslessen te
volgen zoals aqua-fitness, aqua-cycling, reumazwemmen, aqua-joggen,
fifty fit en baby-, peuter- en kleuterzwemmen.

Zwemschool
Voor A, B, C en zwemvaardigsheidsdiploma’s, zwemles voor ouderen
en privézwemles kunt u terecht bij
zwemschool Domburg.

Brasserie Het Speelkwartier
Brasserie Het Speelkwartier met indoor-speeltuin is voor iedereen gratis
toegankelijk! De kinderen spelen terwijl u geniet van onze vernieuwde à
la carte gerechten, pannenkoeken en
pizza’s.
Schelpweg 7 | Domburg

ORDER SPECIFICATIES:

Feestjes
Voor een teamuitje met bijvoorbeeld
de F-jes of de mini’s organiseren wij
ook kinderfeestjes. Wij maken er een
echt feest van met leuke activiteiten
(o.a. zwemmen, aqua-bubble, knutselen, boogschieten, lasergamen, bowlen) en feestelijke kindermenu’s.
Babelweg 2 | Domburg

Roompot Zwemparadijs
Roompot Beach Resort beschikt over
een veelzijdig subtropisch zwemparadijs. Hier is het voor jong en oud altijd
genieten. Het subtropisch zwemparadijs beschikt over een golfslagbad
waar u heerlijk op de golven kunt

dobberen. Daarnaast is er speciaal
voor de kinderen een kinderbad met
speeltoestel. De reuzenglijbaan van
maar liefst 63 meter bezorgt het hele
gezin heel wat waterplezier! Samen
roetsjen en daarna lekker in het water plonzen. Ook beschikt het zwemparadijs over een buitenbad. Lekker
zwemmen in de openlucht en genieten
van een heerlijk zonnetje.
Bent u na het zwemmen wel toe aan
een lekker drankje en een snack? Kom
dan even tot rust bij de bar naast het
zwemparadijs.
Sophiaweg 1 | Kamperland

Tegen inlevering van
deze voucher

CH
ROPIS
SUBT PLEZIER!
ZWEMers. per coupon)
(max.

4p

Geldig tot 31-12-2015.
Niet geldig tijdens vakanties
in Nederland. Deze actie geldt niet
in combinatie met andere acties.

ROOMPOT BEACH RESORT - KAMPERLAND
ZWEMPARADIJS DE PAREL - DOMBURG
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Scoren als sponsor!

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

FEITEN EN CIJFERS*

VVK

BCK

Ledenaantal
Jeugdelftallen
Bezoekers
Wesselopark zaterdag
Kantine zaterdag
Sponsorhome zaterdag
Wesselopark per seizoen
Website (per maand)
Unieke bezoekers
Reguliere bezoeken
Pageviews

820
42

115
nvt

800
nvt

nvt
60

SAMEN

1.500

50.000
6.500
20.000
80.000

350
550
600

* Gemiddelde aantallen bij benadering; deze kunnen per seizoen verschillen
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Het seizoen 2014-2015 zal voor vv Kloetinge een seizoen worden om niet snel te

door Lennart Zweemer

vergeten. Hiermee doel ik niet zozeer op de vanzelfsprekende uitstekende prestaties van de senioren- en jeugdteams maar op de oprichting van Kloetinge 7.

vv Kloetinge is een vereniging met
ruim 800 leden die spelen in zo’n 50
teams. De jeugdafdeling vormt met 42
teams verreweg de grootste groep. De
selectieteams spelen allemaal op een
hoog niveau, maar er is ook ruimte
voor de recreatieve teams. Daarmee
voldoet de vereniging aan haar maatschappelijke doel: voetballen mogelijk maken voor iedereen die dat wil.
De vereniging wordt ondersteund door
de BusinessClub Kloetinge (BCK), een
sponsorclub met ruim 110 leden. De
sponsoren kunnen elkaar rondom de
wedstrijden van het eerste onder het
genot van een hapje en een drankje
ontmoeten in het sponsorhome waar
in een gezellige sfeer volop gelegenheid is om te netwerken. Daarnaast
zijn er regelmatig bedrijfspresentaties en andere activiteiten voor de
leden. En, niet onbelangrijk, de sponsorclub steunt niet alleen de eerste
selectie, maar ook de jeugdafdeling.

Het vreemdelingenlegioen
Dit gezelligheidsteam zal menig Kloetingehart sneller laten kloppen maar ook
versteld doen staan.

SAMENSPEL IN EEN VOETBALVERENIGING MET EEN HART
EN EEN ZAKELIJK NETWERK ALS RUGGENGRAAT
EEN BREED SCALA AAN MOGELIJKHEDEN
HOOFD- EN COSPONSOR-PAKKET
Informatie op aanvraag.
RECLAMEBORD
Op tribune, langs hoofd- of bijvelden standaarduitvoering of extra groot.
Met ruim 1500 bezoekers per week bent u verzekerd van de nodige exposure
ADVERTENTIE CLUBBLAD
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage van 850 ex.

Select(ie)
Rond november/december 2013 is
er een select groepje mannen gaan
brainstormen over de oprichting van
Kloetinge 7. Via een streng selectiebeleid, waarbij absoluut niet werd gekeken naar de voetbalkwaliteiten en
talenten, was de groep rond februari
2014 op papier gezet.
Bij het vormen van het team werd er
niet alleen gekeken naar Kloetingepassie en achtergrond maar ook
naar wie er op zaterdagmiddag vaak
aanwezig zijn in de kantine. Na een
officieel ‘Akkoord’ van de technische commissie van onze VVK kon
niemand meer om Kloetinge 7 heen.
Hype
Via de officiële Facebookpagina van

Ook de
indrukwekkende
dansmoves van
de heren werden
beschreven

vv Kloetinge 7 werden de spelers stuk
voor stuk op spectaculaire wijze geintroduceerd; niet alleen de kwaliteiten werden beschreven maar ook de
indrukwekkende dansmoves van de
heren. En na een explosie van volgers
en reacties begon de Kloetinge 7 hype
echt gestalte te krijgen. Dit was het
punt dat Kloetingemensen pur sang
hun intrede deden bij dit vreemdelingenlegioen.

Van vrijwilligers tot supporters, van
ministars tot A1 en van seniorenteams
tot alle verzorgers is Kloetinge één
geheel.

Gezellig
Jan-Kees de Bruine en Wim Bouman,
mensen met een echt Kloetinge-hart,
beseffen maar al te goed dat vv Kloetinge niet alleen om de eerste en de
tweede selectie draait maar dat een
gezelligheidsvereniging als onze VVK
meer inhoudt.

Met de sponsoring van dit nog ‘jonge’
team door De Bruine Hypotheken &
Pensioenen en Bouman KantoorTotaal
wordt er verder gekeken dan alleen de
prestaties op zich en wordt de gezelligheid gestimuleerd.
Bovendien zullen de mannen er voor
en na de wedstrijden piekfijn uitzien.
FOTO JOEP ZOETEWEIJ

ADVERTENTIE PRESENTATIEGIDS
Oplage 1500 ex., krijgt bij diverse sponsoren een prominente plaats op de
leestafel. Bovendien komt hij ook buiten onze provincie onder de aandacht
SPONSORING JEUGD- EN SENIORENTEAMS
Bedrukte tenues, trainingspakken, tassen enz.
BALLEN VOOR DE JEUGD
U schenkt 25 ballen met uw bedrijfsnaam en logo aan de vereniging.
Zelf ontvangt u ook een exemplaar.
WEDSTRIJDBAL
Uw bedrijf/organisatie wordt 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.

Dus volop kansen om te scoren als sponsor
Meer informatie: sales@vvkloetinge.nl of sales@bckloetinge.nl
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Omdat het u om
het resultaat gaat.
Maar ook om de
manier waarop.
Marco Rave, gerechtsdeurwaarder
06-53372359

• incasso
• huurincasso
• procedures
• juridisch advies
• executies
Ad de Korte
Directieoorzitter Rabobank Oosterschelde

Goes

op ZoomTilburg
BergenBergen
op Zoom

Tilburg
Zevenbergen

Rotterdam
Rotterdam

Zeeland doet het zo slecht niet
“Prima” luidt het antwoord op de vraag hoe de zaken ervoor

T 0113-246333
www.agintimmermans.nl

staan ten aanzien van de handel. Ad de Korte is onverminderd positief.
“Het zegt iets over Zeeland toch en over de regio dat we zo goed bezig
zijn? We hebben in 2013 weer meer gedaan dan in 2012.

DEKKER B.V.

Ook in 2014 blijven veel klanten en
bedrijven nieuwe activiteiten en initiatieven ontwikkelen, waar wij een positieve bijdrage aan kunnen leveren.
Zeeland doet het zo slecht niet en dat
kun je onderbouwen met cijfers van
de economische groei en werkloosheid. Ook de huizenverkoop trekt weer
voorzichtig aan. We moeten onze ogen
er natuurlijk niet voor sluiten, dat er
ook bedrijven en klanten zijn, die het
moeilijk hebben. Maar we zien ook
de zon schijnen op zakelijk gebied en
dat is bijvoorbeeld in de exporterende maakindustrie en in de digitale/
virtuele wereld. Die bedrijven laten
behoorlijke groeicijfers zien en wij
groeien graag mee. Het kan met ons
alleen maar goed gaan, als het met de
klanten en bedrijven goed gaat.”
Ook onze dienstverlening wordt
steeds digitaler
“We zien het gebeuren: de nieuwe
generatie bankiert heel anders en zij

adv.gids2014 A5L.indd
1
36Dekker
Presentatiegids
2014-2015

vv Kloetinge

27-08-14 18:58

pakken onze virtuele dienstverlening
automatisch op, zij willen vaak niet
anders. Dat zal dus verder groeien
en tegelijk kun je met onze adviseurs
thuis, op de zaak of hier op kantoor
nog steeds afspraken maken en dat
zal ook zo blijven, afhankelijk van de
soort dienstverlening. Voor sommige
zaken moet je gewoon met elkaar rond
de tafel. Er staan hier driehonderd
mensen klaar voor onze klanten.”
Inzake sponsoring blijven we
dichtbij en betrokken
“Verenigingen die bij ons bankieren
worden door ons gesponsord, dat
staat. Daarnaast focussen we - net als
Rabobank Nederland - op hockey en
paardensport, zoals ook hier in Goes
en ik noem Jumpin’ de Weel en de
Goese hockeyclub. Ook vv Kloetinge
en BusinessClub vv Kloetinge mogen
op onze support blijven rekenen. Er is
wederkerigheid en daar gaat het om.
Wij vinden het leuk. Mensen die bij

ons werken zijn actief bij Kloetinge en
we ontvangen positieve signalen van
klanten over onze sponsoring bij vv
Kloetinge. Er wordt dan ook gesproken over een nieuw contract.
Wij hebben vanuit de bank ambassadeurs in alle dorpen in ons werkgebied dus ook in Goes en dan noem
ik als ‘regionaal’ voorbeeld graag
even Conny Karelse. Zij is binnen de
bank adviseur voor klanten, maar zij
bezoekt buiten haar werk activiteiten van verenigingen en scholen. Op
die manier is zij voor ons een visitekaartje.
Alle ambassadeurs dragen bij aan het
maatschappelijk leven in hun directe
omgeving en ook daarin bieden wij
als bank ondersteuning. Verder kunnen verenigingen bij ons terecht voor
coöperatief dividend en dit wordt gecoördineerd vanuit de ledenraad.”
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Nu in de showroom, verkrijgbaar vanaf € 9.695,De nieuwe AYGO heeft een geweldig design. En toch is het nog niet af. Nog lang niet zelfs. Want met de nieuwe AYGO bepaal je zelf niet alleen de kleur
van de buitenkant, maar ook van het dak, diverse dashboarddelen, het x-vormige front en nog veel meer. Je kunt het zo gek maken als je wilt, en toch
blijft het heel betaalbaar. Zo is de nieuwe AYGO er al vanaf € 9.695,-. Kijk voor meer AYGO op www.toyota.nl of kom snel langs in onze showroom!

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de AYGO x-cite (vanaf € 12.995,-). Wijzigingen voorbehouden. Importeur:
Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 – 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.
518H

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810
Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

REMCO VAN TIGGELE
Op het eerste gezicht zijn er weinig gelij-

1231_Toyota_Nieuwe Aygo_188x135_De jonge goes_WT.indd 1

14-08-14 09:51

FYSYOTHERAPIE CENTRUM

Spaanse toptennisser en de student Verpleegkunde uit Kapelle één ding gemeen:
beiden zijn bijgelovig. “Ik heb het heel

www.fysiotherapiedetol.nl
0113-25 00 97
Gespecialiseerd in sport, training en behandeling!
Snelle analyse! Snelle interventie!

* Echograﬁe
* Bedrijfsfysiotherapie
* Training/begeleiding
* Sporttesten
* Lymfendrainage

INKOOP
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E: info@fysiotherapiedetol.nl
W: www.fysiotherapiedetol.nl

de Nadal van Kloetinge

kenissen te vinden tussen Rafael Nadal

m’n leven al.”

U kunt ons vinden aan:
‘s-Gravenpolderseweg 2b
4462 CG GOES
T: 0113 - 25 00 97

FOTO DIRK VELDHOF

en Remco van Tiggele. Toch hebben de

‘DE TOL’

Wij zijn actief in:
* Fysiotherapie
* Sportfysiotherapie
* Manuele therapie
by KISS/KIDD
* Sportmedische
begeleiding

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Brandstofverbruik (EC/136/2014J) varieert van 3,8 L/100km (26,3 km/L) t/m 4,2 L/100km (23,8 km/L); CO2 88-97 gr/km.

VERKOOP

VERHUUR

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

SERVICE

ONDERHOUD

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

Speech
Wellicht had hij zich voorafgaand aan
de seizoensafsluiting even moeten
voorbereiden. Toen Remco van Tiggele de ‘Player of the year award’ kreeg
uitgereikt, scandeerden enkele selectiespelers: “speech, speech, speech!”
De 19-jarige middenvelder bleek niet
de allerbeste prater, maar hij noemde
wel een opvallend feit: “Het begin van
het seizoen was lastig voor me.” Ruim
een maand later nuanceert hij zijn uitspraak. “Toen ik van de JVOZ kwam,
dacht ik dat ik dit niveau wel aan kon.
Toch was het flink aanpoten. Niet alleen fysiek, ook het baltempo lag vele
malen hoger.”

Twijfel
Via een aantal wedstrijden in het
tweede en een paar keer bankzitten
bij de hoofdmacht, veroverde hij nog
vóór de winterstop een basisplaats in
het elftal van trainer Diederik Hiensch.
“Ik weet dat mensen binnen en buiten
Kloetinge twijfelden aan m’n kunnen.
Later zeiden ze dat ik het goed gedaan
had. Dan dacht ik: ja, de groeten. Ik
wist dat het me zou lukken.”

het voetballen van Remco te maken
heeft, wordt bewaard. Van artikelen
in de PZC tot ‘t Voorzetje. “Het is toch
iets om trots op te zijn. Ik was vorig
seizoen nog maar junior hè.”

Knipsels
Ondanks dat Remco zijn seizoen bij
Kloetinge op voorhand al had uitgedokterd, graait hij op zondagmiddagen weleens in de bak met krantenknippels die bij de familie Van Tiggele
in de woonkamer staat. Alles wat met

Macaroni
Dat de kookkunsten van de naar JVOZ
vertrokken Frans Esser een positieve
rol speelden in de prestaties van
Remco, zal voor velen een verrassing
zijn. “Macaroni om elf uur ’s morgens
op wedstrijddagen, daar word je niet
vrolijk van.” Toch at hij altijd z’n
bord leeg. “Dat werd mijn bijgeloof.
Ik moet ook altijd twee keer plassen
voor de wedstrijd en alle ritsen van
m’n sporttas moeten dichtzitten. Anders speel ik slecht.”

“Macaroni om elf uur
’s morgens, daar word
je niet vrolijk van”

Het Kloetinge-publiek hoeft echter
niet bang te zijn dat het vertrek van
Frans invloed gaat hebben op de prestaties van ‘The player of the year’. “Ik
vind vast weer iets anders.”

Presentatiegids 2014-2015 vv Kloetinge

39

Lars is als spelverdeler minder egoïstisch dan de rest

Lars (2e rechts achter) met de F1 van Kloetinge

Stars and stripes i.p.v. groen en wit

IN THE STATES

door Adri de Bruine

Ego’s
Dat is het eerste woord dat hij gebruikt. “Het zijn allemaal ego’s, ze
spelen alleen voor zichzelf.” Ronald:
“Dat zit in de Amerikaanse sportcul-

Er is geen kantine, dus wordt het picknicken
FOTO’S RONALD GOETHEER

Het deed pijn, erg veel pijn! Een week voordat Kloetinge F1 vorig jaar
kampioen werd verhuisde Lars Goetheer naar Houston in de Verenigde
Staten. Het gezin ging daarheen vanwege het werk van vader Ronald.
Daardoor miste Lars het kampioensfeest.
Vaste supporter opa David was er wel. De foto’s werden doorgestuurd.
Leuk, maar toch!
Deze zomer was het gezin op vakantie in Nederland. Samen met zijn
vader vertelt Lars (9) over het voetballen in Amerika.

tuur, je moet zelf uitblinken, de beste
zijn! Alleen de besten blijven over.
Niet voor niets is Lars de spelverdeler van zijn team, hij speelt de bal wel
af.”

Lars speelt bij Albion Hurricanes FC,
een vereniging met 60 jongensteams
en 64 meisjesteams. Ronald: “Er is
hier meer belangstelling voor honkbal, basketbal en American Football. Er is in Houston, een stad met
2.000.000 inwoners, maar één profclub en die zou maar net mee kunnen
in de eredivisie.”
Droog
Albion Hurricanes heeft eigen trainingsvelden, maar geen speelvelden.
De wedstrijden worden gespeeld in de
parken, op velden van de gemeente.
Die zorgt ook voor het onderhoud en
de belijning.
Lars: ”Die velden zijn hobbelig en erg
hard. Het gras is lang en droog, lang
niet zo mooi als hier. Het is meestal
erg warm, meer dan 30°. De eerste

keer had ik een flesje water bij me,
maar nu neem ik een grote fles mee.”
Ronald: “Er is geen kleedgebouw,
douchen na de wedstrijd moet thuis.
Ook is er geen kantine zoals hier. De
sociale contacten blijven dan ook beperkt.”
Competitie
Ronald: “De spelers leren op meerdere posities te spelen, ze worden allround opgeleid. In het afgelopen seizoen speelden ze dan ook geen ‘echte’
competitie en er werd geen standenlijst opgemaakt. De ontwikkeling van
de spelers was belangrijker. Het komend seizoen spelen ze wel een echte
competitie. Bij de senioren kennen ze
ook geen recreatieve teams zoals hier
in Nederland. Je speelt prestatief of je
speelt niet.”

Profs
“Er wordt niet gewerkt met vrijwilligers zoals in Nederland. Daardoor is
de betrokkenheid bij de club in Amerika veel minder. De trainers zijn exprofs en ze worden allemaal betaald.
Het gevolg is dat de contributie naar
onze begrippen enorm hoog is. De
club wordt geleid als een bedrijf dat
winst moet maken. De reiskosten komen daar nog bij.
De afstanden zijn in Amerika zo groot,
dat Lars niet op de fiets naar de training kan. We rijden om beurten met
enkele spelers uit de buurt. Voor de
wedstrijden wordt niet vertrokken
van een centraal punt. Iedere speler
moet zelf zorgen op het juiste veld te
komen.
Volgend jaar neemt het team deel aan
toernooien in San Antonio en Dal-

“Ritjes van
3 à 4 uur en
overnachten voor
eigen rekening”

las, ritjes van 3 à 4 uur. Dat betekent
dat er voor eigen rekening overnacht
moet worden.”
Voetballen blijft leuk, maar Lars kijkt
al uit naar volgend jaar als het gezin
terugkomt naar Nederland. “Dan ga ik
weer lekker bij Kloetinge voetballen.”

Meer weten
over Albion Hurricanes FC?
Ga naar
www.albionhurricanes.org

Lars (ook hier 2e rechts achter) met zijn huidige team
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FOTOS HANNIE KLOET

Tuincentrum – Hoveniersbedrijf Paardekooper v.o.f. is een familiebedrijf waarin
kwaliteit en service hoog in het vaandel
staan. Het bedrijf is al vele jaren als

B1 promoveert naar de 4e Divisie

sponsor verbonden aan vv Kloetinge.
Het was één van de eerste leden van de
sponsorclub.

Het tuincentrum is gelegen aan de
Oostmolenweg 59 in Kloetinge en beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur. Naast een
ruime sortering aan binnendecoratie
en planten voor de tuin zijn daar ook
allerhande materialen voor de aankleding van de tuin te vinden.

Het hoveniersbedrijf verricht alle
voorkomende werkzaamheden voor
aanleg, bestrating en onderhoud van
de tuin. Niels: “Wij verzorgen onder
andere grondwerk, aanleg van vijvers, leggen van (sier)bestrating, inplanting van de tuin, aanleggen van
verlichting en plaatsen van schuttingen. Bij onderhoud valt onder andere
te denken aan het onkruidvrij maken
van de tuin, het snoeien van planten
en bomen, spitten en composteren,
bemesten en hagen scheren.
Om deze werkzaamheden zo goed
mogelijk af te kunnen stemmen op de
persoonlijke wensen van de klanten,
komen we indien gewenst bij de klant
thuis om zijn/haar wensen en voorkeuren te bespreken. Op basis hiervan
maken wij een geheel vrijblijvende offerte.”

Hoveniersbedrijf Paardekooper werkt
o.a. voor scholen, overheid, bedrijven
en particulieren en is tevens een door
Aequor erkend en gecertificeerd opleidingsbedrijf.
Niels is bij alle thuiswedstrijden van
de eerste selectie aanwezig. Als kind
was hij daar ook, samen met zijn vader. “Ik geniet van de gezelligheid
en de contacten met andere ondernemers. Inmiddels hebben we mede
door die contacten ons klantenbestand behoorlijk kunnen uitbreiden.”
Hij komt niet alleen kijken naar de
verrichtingen van het eerste; ook is hij
regelmatig aanwezig bij de wedstrijden van zijn oudste zoon. Zijn jongste
zoon is inmiddels ook al aangemeld
voor de mini-pupillen. “De jeugd zit
goed bij vv Kloetinge.”

Oostmolenweg 59, Kloetinge
tel: 0113-227318
hpktuin@zeelandnet.nl
Openingstijden
ma- din- don- vrijdag
woensdag
zaterdag

08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
08:30 - 12:00
08.30 - 16.30

FOTOS TONY NOYA

door Bas Schuitert

Jordy Heikens, de 26-jarige trainer van onze B1 heeft het allemaal al meegemaakt: degradatie uit de 4e Divisie en begin
juni van dit jaar de promotie naar dezelfde divisie.
Was hij bij die degradatie nog assistent van Paulus Sohilait, dit seizoen is
de jonge trainer alleen verantwoordelijk en hij heeft er zin in. ”De doelstelling is handhaving en dan zullen we
verder wel zien waar we op de ranglijst uit kunnen komen.” Hij vindt deze
doelstelling niet het allerbelangrijkst.
“Mijn eerste doel is om mijn spelers
en dus het team beter te maken.”

al vanaf februari in een soort flow en
bleken dus duidelijk de ploeg in vorm.
Als team waren we sterk en ook toen
we wat meer invallers nodig hadden, bleef het niveau gewoon goed.”
De finale werd uiteindelijk na strafschoppen gewonnen van VOAB B1. De
promotie werd groots gevierd in het
clubhuis en inmiddels zijn de mannen
dus al weer begonnen aan het nieuwe
seizoen.

Blessure
Jordy werd al op 17-jarige leeftijd
gedwongen te stoppen met voetbal.
“Een knieblessure zorgde er voor
dat ik niet meer op mijn eerdere niveau kon voetballen. Dus besloot ik te
stoppen en me op het trainerschap te
richten. Tot nu toe doe ik dat met veel
plezier en als je dan ook nog eens zo’n
promotie mee mag maken dan wordt
het wel heel erg mooi!”
Vorm
De genoemde promotie werd behaald
nadat B1 de derde periode binnen
wist te slepen. “We kwamen eigenlijk

“Er lopen dus
simpelweg
veel goede
trainers rond”
Niveau
Jordy is erg te spreken over het niveau
van de jeugdafdeling van vv Kloetinge. “Bij de standaardteams zijn
goede trainers aangesteld en ook bij
de andere teams vind je veel ex 1e
elftal spelers terug. Er lopen dus simpelweg veel goede trainers rond die
ook nog eens prima begeleid worden
door de vereniging. Dat begint echt
zijn vruchten af te werpen gezien het
feit dat we twee standaardteams in de
Hoofdklasse hebben en ook twee in de
4e Divisie. Daarnaast is de bezetting
van de A2 en de B2 dit jaar kwalitatief
erg goed, waar we ook het succes van
onze opleiding uit af kunnen lezen.”
Al met al is Heikens blij met de rol
die hij binnen onze vereniging mag
vertolken. “Waar vind je nou zo’n club
waar prestaties en gezelligheid zo samen gaan als bij vv Kloetinge? Mooi
toch?”

Enkele projecten die door Paardekooper zijn uitgevoerd

Jordy Heikens
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VLIELAND

FOTOGRAFIE

Plezier hebben
door Bas Schuitert

FOTOS CINE CITY

FOTO TONY NOYA

én beter leren voetballen bij Soccerskills Kloetinge

De voetbalschool ‘Soccerskills Kloetinge’ is al een aantal jaren niet meer

“We gaan de trainingen ook
openstellen voor spelers van
buiten onze vereniging”

weg te denken uit onze vereniging. Deze voetbalschool startte ooit met
45 pupillenvoetballers naar aanleiding van een studieopdracht van Roy
Mulder, nu eerste elftalspeler van vv Kloetinge.

SOCCERSKILLS WORDT GESPONSORD DOOR:

Intussen is Soccerskills uitgegroeid
tot een gedegen organisatie met een
scala aan trainingen, voetbaldagen
en spelactiviteiten voor jeugdspelers
van vv Kloetinge. Dit seizoen neemt
de voetbalschool een volgende stap,
vertelt Ad Joosse, jeugdcommissielid
en nauw betrokken bij Soccerskills.
“We gaan de trainingen ook open stellen voor jeugdspelers van andere verenigingen uit de omgeving.”
Nieuwe kansen
Het plan van Roy Mulder om in het
kader van zijn opleiding een voetbalschool te starten, viel destijds samen
met de opheffing van de voetbalschool Goes/Walcheren. Dat laatste
bood kansen. Samen met vader Kees
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Mulder, Ad Joosse en hoofd jeugdopleiding John Ebert vulde Soccerskills
het gat op dat was ontstaan. Onder
de vlag van vv Kloetinge groeide de
voetbalschool vervolgens met succes.
“Het aanbod aan trainingen is uitgebreid met keeperstrainingen onder
leiding van Wybrand Boonstra.
Verder zijn er in de voorjaars- en
herfstvakantie de jaarlijkse Kloetinge
Voetbaldagen. Dat zijn twee dagen
voetbaltrainingen en spelactiviteiten
waar zo’n 100 tot 150 kinderen aan
meedoen.”
Kwaliteit
De betrokkenheid van spelers van
de standaardteams van vv Kloetinge
is die dagen groot, aldus Ad: “Naast

de trainers van de voetbalschool en
de vele vrijwilligers verlenen spelers
van de eerste en tweede selectie en
A1 en B1 hun medewerking. Die opzet
typeert Soccerskills. Als jeugdspeler
krijg je training van hoge kwaliteit
van gediplomeerde trainers en voetballers die op niveau spelen.”
Kees Mulder, Roy Mulder, Wybrand
Boonstra en John Ebert zijn de vaste
trainers van de voetbalschool. In de
organisatie zitten verder Jacqueline
Oudehesselink (communicatie en administratie) en Ad Joosse (algemene
zaken).
Plezier
Leren voetballen en plezier hebben
zijn bij Soccerskills onlosmakelijk

verbonden met elkaar: “Iets beheersen dat je voordien nog niet beheerste
levert plezier op in het voetbalspel.
Andersom stimuleert het plezier weer
het leerproces. We besteden tijdens
de voetbalvaardigheidstraining dan
ook veel aandacht aan individuele
vorderingen, sluiten aan bij de leeftijdsgroep en trainen zoveel mogelijk
in voetbalechte situaties.”
Samenwerken
Soccerskills blijft zich ontwikkelen
en over het openbaar maken van de
trainingen is goed nagedacht. “Uiteraard hebben we andere verenigingen
hierover geïnformeerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe
leden te werven, maar juist een bij-

drage te leveren aan de opleiding
van Zeeuwse jeugdvoetballers. Het is
belangrijk om samen te werken met
andere verenigingen om de kinderen
aan het sporten te krijgen”, aldus Ad
Joosse.
Een promotiecampagne, waarbij contact is gezocht met de gemeente Goes,
SMWO en basisscholen, is intussen in
gang gezet.

Meer weten
over Voetbalschool Soccerskills
Kloetinge, de trainingen of
voetbaldagen? Kijk op
www.vvkloetinge.nl/soccerskills
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Ingang CineCity, onderaan de boulevard van Vlissingen

Het grootste culturele evenement
van Zuid West Nederland
Alweer 16 jaar geleden vatten een aantal film- enthousiastelingen het plan op
om in het juist geopende CineCity in Vlissingen een filmfestival van nationale en
internationale allure op te zetten. Eén van hen is Jos Verpaalen, vice voorzitter van
vv Kloetinge.

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

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

www.bakertillyberk.nl

“Film by the Sea deel 1 van 14 september t/m 19 september 1999 zou
de nationale opening van het filmseizoen moeten worden, een paar weken
voor het Nederlands Filmfestival in
Utrecht. Inhoudelijk wilde Film by the
Sea ‘een soort Cannes’ (PZC, 19 mei 1999)
worden. Concreet: ruimte bieden aan
grote publieksfilms en aan kleine cinematografische pareltjes.”

- de vierde aflevering die werd bezocht door o.a. Jose Saramago,
Nobelprijswinnaar voor literatuur;
- de vijfde en zesde delen, die niet alleen in Vlissingen maar ook in Scheveningen plaatsvonden (dineren in ristorante ‘La Galeria’ met Gerrit Zalm,
Katja Schuurman, Theo van Gogh,
Barend en van Dorp). Tja… ik zou nog
een hele tijd kunnen doorgaan.”

Geschiedenis
“Een aantal hoogtepunten:
- het optreden van Bløf op een ponton
voor het Vlissingse strand met ruim
60.000 bezoekers, voorafgaand aan
het bijzondere derde festival (9.11!),
waarbij een aantal Amerikaanse films
direct uit het programma werd genomen;
- de presentatie van Film by the Sea
tijdens het grootste filmfestival ter
wereld in Cannes;

Sfeer
“Inmiddels is Film by the Sea het vierde filmfestival in Nederland, komen er
gemiddeld zo’n 50.000 bezoekers per
filmfestival, zijn er tientallen nationale en internationale sterren bij het
festival geweest, is de focus gericht op
de verhouding film - literatuur, komen
de gasten uit binnen- en buitenland en
wordt het festival alom geroemd om
de informele sfeer.”

FOTOS CINE CITY

“Welkom op
het leukste feestje
van Zeeland”
Dorsvloer
“Dit jaar gaat de rode loper op 12 september uit voor de zestiende editie.
Het festival eindigt op 21 september.
Iedere dag staan er bijzondere filmvertoningen op het programma. Het
festival opent met de film: ‘Een dorsvloer vol confetti’, naar het boek van
de Zeeuwse schrijfster Franca Treur.
Naast de films zijn er onder meer
literaire lunches en filmcolleges.
Het belangrijkste programmaonderdeel is de Dioraphte Film- en Literatuurcompetitie. In de hoofdcompetitie
strijden twaalf recente boekverfilmingen om de Dioraphte Film- en Literatuuraward.
Namens Film by the Sea heet ik een
ieder alvast welkom op het leukste
feestje van Zeeland/Nederland als bezoeker of als mogelijk sponsor.”

Sponsoring
Er zijn partnerpakketten,
arrangementen en
filmvouchers.
Voor een totaaloverzicht
van sponsormogelijkheden
verwijs ik naar

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

www.filmbythesea.nl/
sponsoring-worden.aspx
Jos Verpaalen
6160 BTB Gelgenheidsadv voetbal Goes 210x297mm.indd 1
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Straks passeren weer heel wat bekende namen de rode loper

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

Quick Boys
Sportpark Nieuw Zuid
Laan van Nieuw Zuid
Katwijk aan Zee
Tel. 071-4014132
www.quickboys.nl

Spijkenisse
Sportpark Jaap Riedijk
Maaswijkweg 100
3207 JZ Spijkenisse
Tel. 0181-646379
www.vvspijkenisse.nl

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

Rijnvogels
Sportpark De Kooltuin
1e Mientlaan
2223 LC Katwijk aan den Rijn
Tel. 071- 4015075
www.fcrijnvogels.nl

Ter Leede
Sportpark
Roodemolenweg 10
2171 AX Sassenheim
Tel. 0252-210174
www.terleede.nl

Katwijk
Sportcomplex de Krom
de Krom 57
2221 KK Katwijk
Tel. 071 4027085
www.vvkatwijk.nl

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

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

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

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

Zwaluwen
Sportpark Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136 VH Vlaardingen
Tel. 010-4749436
www.vvzwaluwen.nl
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Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Tel. 0180-615275
www.vvsmitshoek.nl

Noordwijk
Sportpark Duinwetering
Duinwetering 105
2203 HM Noordwijk
Tel. 071-3617444
www.vvnoordwijk.nl

3020

VV SMITSHOEK

Zwaakseweg 7

-

Wemeldinge

In 2004 is D-M fruit opgericht. Aanvanke-

appels en peren

lijk hadden ze 12 ha boomgaard. In de loop
der jaren is D-M fruit uitgebouwd tot een
fruitbedrijf van 35 ha appels en peren.
Beide vennoten, Johan Dagevos en Arno
Moelker, zijn afkomstig uit Wemeldinge.
Vestiging Goes
Livingstoneweg 44 • 4462 GL
t 0113 - 220 211
Vestiging Terneuzen
F.J. Haarmanweg 4 • 4538 AR
t 0115 - 622 722
Vestiging Oostburg
Neringweg 4 • 4501 PB
t 0117 - 455 312
Vestiging IJzendijke
Oranjestraat 40 • 4515 CA
t 0117 - 301 660

een RIDA onderneming
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Hieronder vertelt Arno wat meer over hun
bedrijf.

“Naast het fruitbedrijf zijn er mogelijkheden gecreëerd om ook het hardfruit van onze klanten het hele jaar
door te kunnen sorteren. Wij hebben
een vast team van 6 medewerkers
voor het onderhouden van de boomgaarden (planten, snoeien, dunnen
enz.). In de oogsttijd, augustus en
september, zijn er ongeveer 40 mensen bezig om ons fruit op tijd van de
bomen te halen en het product te sorteren.
Omdat wij de boomgaarden van Johny
en Ellen Zandee aan de Manneeweg

huren, is de klik met Kloetinge ontstaan. In 2010 werd ik door Jan-Kees
de Bruine uitgenodigd om in de winterstop mee te gaan met de reis naar
Winterberg. Na een fantastisch weekend, o.l.v. Joost Folmer, ben ik direct
lid geworden van de BusinessClub
Kloetinge (BCK). Omdat mijn wereld
in de fruitteelt erg klein is, heb ik bij
de BCK vele waardevolle en vooral
ook gezellige contacten opgedaan.
Vanwege de piekperiode (oogsttijd)
op ons bedrijf en omdat ik een jong
gezin heb, is het nogal eens een puzzel om op zaterdagmiddag naar vv
Kloetinge te komen.

Als de jeugd de toekomst heeft, ligt de
toekomst bij vv Kloetinge.”
Nu de pluk in volle gang is en ook het
voetbalseizoen weer is gestart zullen
ze deze jongens nog vaak zien fietsen.

Wanneer ik aan het werk ben, in de
boomgaarden in Kloetinge, valt het
op hoeveel jeugdspelers er in de clubkleuren langs komen fietsen.
Ik heb diep respect voor alle mensen
die dit mogelijk maken en het is geweldig om te zien hoeveel plezier deze
jongeren bij vv Kloetinge beleven.
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programma 2014 - 2015

EERSTE PERIODE

50

TWEEDE PERIODE

DERDE PERIODE

6 september (1)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
Noordwijk
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

XerxesDZB
Smitshoek
Spijkenisse
RVVH
Kloetinge
Quick Boys
‘s-Gravenzande

8 november (9)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
Kloetinge
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

Zwaluwen
RVVH
Ter Leede
‘s-Gravenzande
Noordwijk
Quick Boys
SHO

28 februari (18)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
SHO
Smitshoek
XerxesDZB
Zwaluwen

-

Quick Boys
Kloetinge
RVVH
Ter Leede
‘s-Gravenzande
Spijkenisse
Noordwijk

13 september (2)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Quick Boys
RVVH
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

Ter Leede
Zwaluwen
Noordwijk
SHO
Katwijk
ASWH
Rijnvogels

22 november (10)
ASWH
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

Katwijk
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Spijkenisse
Rijnvogels
Smitshoek
XerxesDZB

7 maart (19)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
SHO
Ter Leede

-

XerxesDZB
Spijkenisse
Katwijk
Smitshoek
Zwaluwen
ASWH
Rijnvogels

20 september (3)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
SHO
Smitshoek
Ter Leede
Zwaluwen

-

Noordwijk
Spijkenisse
XerxesDZB
‘s-Gravenzande
Kloetinge
RVVH
Quick Boys

29 november (11)
‘s-Gravenzande
Rijnvogels
Katwijk
Kloetinge
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

Quick Boys
Zwaluwen
SHO
RVVH
ASWH
Ter Leede
Noordwijk

21 maart (20)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB
Zwaluwen

-

Ter Leede
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
‘s-Gravenzande
Kloetinge
SHO

27 september (4)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
Spijkenisse
XerxesDZB

-

Rijnvogels
Katwijk
Ter Leede
SHO
ASWH
Zwaluwen
Smitshoek

6 december (12)
ASWH
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

Rijnvogels
Spijkenisse
XerxesDZB
‘s-Gravenzande
Smitshoek
Kloetinge
Katwijk

28 maart (21)
‘s-Gravenzande
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

Kloetinge
Smitshoek
Spijkenisse
Rijnvogels
XerxesDZB
Katwijk
ASWH

4 oktober (5)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
SHO
Smitshoek
XerxesDZB
Zwaluwen

-

Kloetinge
Quick Boys
‘s-Gravenzande
Noordwijk
Spijkenisse
RVVH
Ter Leede

13 december (13)
‘s-Gravenzande
Rijnvogels
Kloetinge
Quick Boys
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

ASWH
Katwijk
Noordwijk
RVVH
Zwaluwen
SHO
Ter Leede

11 april (22)
‘s-Gravenzande
Rijnvogels
Katwijk
Kloetinge
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

Noordwijk
SHO
ASWH
Quick Boys
Ter Leede
RVVH
Zwaluwen

11 oktober (6)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
Spijkenisse
Ter Leede

-

Smitshoek
Rijnvogels
Zwaluwen
ASWH
Katwijk
XerxesDZB
SHO

24 januari (14)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
Noordwijk
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

Spijkenisse
XerxesDZB
Smitshoek
Quick Boys
RVVH
‘s-Gravenzande
Kloetinge

18 april (23)
ASWH
Katwijk
Noordwijk
RVVH
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

‘s-Gravenzande
Rijnvogels
Kloetinge
Quick Boys
Spijkenisse
XerxesDZB
Smitshoek

25 oktober (7)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB
Zwaluwen

-

SHO
Ter Leede
Noordwijk
Quick Boys
Kloetinge
‘s-Gravenzande
RVVH

31 januari (15)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
Spijkenisse
XerxesDZB

-

SHO
Smitshoek
ASWH
Zwaluwen
Ter Leede
Rijnvogels
Katwijk

25 april (24)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Quick Boys
RVVH
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

Zwaluwen
SHO
Ter Leede
Noordwijk
Rijnvogels
Katwijk
ASWH

1 november (8)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
SHO
Ter Leede

-

Spijkenisse
XerxesDZB
Rijnvogels
Katwijk
Smitshoek
Zwaluwen
ASWH

7 februari (16)
ASWH
Rijnvogels
Katwijk
SHO
Smitshoek
Ter Leede
Zwaluwen

-

RVVH
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Quick Boys
XerxesDZB
Noordwijk
Spijkenisse

2 mei (25)
‘s-Gravenzande
Rijnvogels
Katwijk
Kloetinge
Smitshoek
Spijkenisse
XerxesDZB

-

RVVH
ASWH
Zwaluwen
Ter Leede
SHO
Noordwijk
Quick Boys

21 februari (17)
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
Spijkenisse
Ter Leede

-

Katwijk
ASWH
SHO
Rijnvogels
XerxesDZB
Smitshoek
Zwaluwen

9 mei (26)
ASWH
Noordwijk
Quick Boys
RVVH
SHO
Ter Leede
Zwaluwen

-

Smitshoek
XerxesDZB
‘s-Gravenzande
Kloetinge
Katwijk
Spijkenisse
Rijnvogels
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De juiste
beslissingen
nemen

op basis
van de juiste
kennis.

Doe uw voordeel met de 500 publicaties van de Rabobank.
Onze jaarlijkse publicaties, sector- en regio updates, economische visie en
benchmarkcijfers kunnen u helpen bij de sturing van uw onderneming.
Daarom delen wij de kennis die we ontwikkelen graag met ondernemers.

U vindt onze kennispublicaties op rabobank.nl/zakelijk
Samen sterker
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