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Bouman KantoorTotaal heeft
alles wat een werkplek
compleet maakt. Naast het
uitgebreide productaanbod
biedt Bouman KantoorTotaal
serviceverlening en logistieke
ondersteuning. Kortom, wij
zorgen ervoor dat u prettig
kunt werken.
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Productie
Drukkerij Zeeland
info@drukkerijzeeland.com

Clubinformatie
Voetbalvereniging Kloetinge
Opgericht
28 november 1931
Aantal leden
850
Clubkleuren
shirt groen-wit gesteept / broek wit / kousen wit-groen
Accommodatie
3 grasvelden, 1 kunstgrasveld, 1 kunstgras-trainingsveld,
overdekte tribune 250 pers.
Terrein
Wesselopark, Noordeinde 5c, 4481 BJ Kloetinge
Correspondentieadres
Coxstraat 36, 4421 DA Kapelle
E-mailadres
secretariaat@vvkloetinge.nl
Internet
www.vvkloetinge.nl

Telefoon
0113 213173
0113 330474
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wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter
Hoofd Jeugdopl. (HJO)
Wedstrijdzaken

Sam de Vlieger
John Ebert
Antoine van Goethem

jeugdvoorzitter@vvkloetinge.nl
johnebert@zeelandnet.nl
wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl
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0614 284856

Algemeen
Administrateur
Archief
Clubblad
Clubhuis
Ledenadministratie
Zaalvoetbalsecretariaat

Ben Bouwmeister
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Wim de Vos
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Voorzitter
Peter Louwman
Penningmeester
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Secretaris
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Stephanie van Weele
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Glas en schildersbedrijf Roegiers de Koeijer een goede keus
met diverse specialiteiten onder een dak!
1

Onderhoud
3

Nieuwbouw
4

5

Beglazing
Kozijnvervanging
Interieur

mooi drukwerk
Voorstad 41 - 4461 KL Goes
0113 216963
06 5100 3112
info@drukkerijzeeland.com
www.drukkerijzeeland.com

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

RESPECT

A&W VAN WIJNEN
Laag geprijsd, hoog geprezen
STAALCENTRUM ZEELAND

WOLPHAARTSDIJK
tel. (0113) 581010
www.vanwijnenstaal.nl
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‘Kloetinge’ zijn we samen
Aan het begin van het nieuwe seizoen
laat onze voorzitter Rinus Dieleman
zijn gedachten de vrije loop. Samenvatting van een lang verhaal: “Het
afgelopen seizoen was een veelbewogen periode, maar als club staan
we er nog steeds, met het hoofd fier
omhoog.”
Interessante woorden als je terugdenkt aan die memorabele zaterdag
in juni waarin de hoofdmacht van
Kloetinge het op de valreep niet redde. Na een lange competitie en een
bloedstollende nacompetitie blijkt de
0-0 tegen Swift net niet voldoende
te zijn. Kloetinge degradeert na een
jarenlang verblijf in de hoofdklasse
naar de 1e klasse.
De teleurstelling is groot onder spelers, supporters en ook bij Rinus: “Ik
had stiekeme hoop dat we het alsnog
zouden redden. Eigenlijk hebben we
het in de laatste competitieronde laten liggen.”
Het tekent Rinus dat hij niet lang bij de
pakken neerzit. Hij memoreert kort de
elftallen die wel een kampioenschap
konden vieren of een onverwacht goede prestatie hebben geleverd. “Deze
club is meer dan alleen het eerste.
Kloetinge zijn we samen, of je nu
prestatief of recreatief voetbalt”, aldus Rinus.

door Jos Verpaalen

plek op het middenveld afgedwongen. Een kilometervreter, zo iemand die onvermoeibaar gaten dichtloopt. Een voorzitter die zeer aanwezig is. Op zaterdagmorgen, als de jeugdelftallen spelen. Doordeweeks overdag om er met
een groep vrijwilligers voor te zorgen dat het complex er pico bello bij ligt.
En ‘s avonds schuift hij aan bij een bestuursvergadering of één van de talloze
commissies.

Zoals gezegd, veerkracht tekenen Rinus en vv Kloetinge. Al voor de mogelijke degradatie is geanticipeerd op het nieuwe voetbalseizoen. Er werd een
nieuwe trainer benoemd, de selectie werd op peil gebracht. Rinus verzekert:
“Een selectie die zeker niet onderdoet voor die van afgelopen seizoen. Met
deze nieuwe samenstelling moet het mogelijk zijn in één keer terug te keren
in de hoofdklasse.
Eén voordeel van de degradatie is dat we weer een derby hebben, tegen
Bruse Boys, inmiddels een ploeg met een behoorlijk hoog ex Kloetinge gehalte. Op die wedstrijden verheug ik me zeer.”
Clubman Rinus voegt hier direct aan toe dat ook bij de andere elftallen het
latje hoog gelegd mag en moet worden. Hij memoreert hierbij aan de beleidsnota waarin exact is aangegeven wat de ambities bij de verschillende
prestatieve teams zijn. Rinus: “Over de beleidsnota gesproken. De ‘oude’
beleidsnota heeft een looptijd tot eind 2015, maar de bouwstenen voor een
nieuwe zijn er inmiddels. Ik hoop in de loop van het komend seizoen aan
de ALV een nieuwe nota te mogen aanbieden.” Hij verklapt dat het een beleidsnota gaat worden die past bij een club als Kloetinge: behoud van datgene wat goed loopt met ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen en
initiatieven.”

Iemand die onvermoeibaar
gaten dichtloopt
FOTO HANNIE KLOET
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De genummerde foto’s zijn gemaakt door
Ruben Oreel (1 en 4), Ben Biondina (2 en 3)
en BEN SEELT (5) voor DNA-beeldbank op
WWW.LAATZEELANDZIEN.NL

Wanneer Rinus actief voetballer zou
zijn geweest had hij ongetwijfeld een
Rinus Dieleman, voorzitter
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Een baan in de bouw
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R
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Bouwen aan
de toekomst

TIE

* Plafonds
* Wanden
* Timmerwerken
* Gevelbekleding
* Overkappingen

Samen
sterker

Mob:

06 - 536 761 89
06 - 220 898 16

E-mail: v.w.afbouw@zeelandnet.nl

bouwen

Jan-Kees de Bruine

Locatie Goes
Industriestraat 7 | [T] 0113 - 23 24 84
[F] 0113 - 23 38 74
Werkplaats Terneuzen
Lange Reksestraat 19 | [T] 0115 - 63 01 64

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

Het is een sport

www.bouwmensenzuidwest.nl
VESTIGINGEN:

GOES

BERGEN OP ZOOM

om het beste voor de klant te vinden!

MIDDELHARNIS

0113 - 231324 | INFO@RBKVERHUUR.NL

WWW.RBKVERHUUR.NL

* Plafonds
lafond
anden imme we en
* Wanden
evelbe ledin Mob:
ve 06
a - 536
in761en
89
* Timmerwerken
06 - 220 898 16
* Gevelbekleding
ob.
ob.
E-mail: v.w.afbouw@zeelandnet.nl
* Overkappingen
E-mail: v.w.afbouw@zeelandnet.nl

T (06)13970887
info@mkbestratingen.nl
www.mkbestratingen.nl
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“Ons werk is te vergelijken met
een voetbalwedstrijd. De spelers
proberen een optimale prestatie
te leveren en wij proberen de beste voorwaarden en rente te vinden
voor onze klanten. Daarbij gaat het
om het resultaat.”
Aan het woord is Jan-Kees de
Bruine van De Bruine Hypotheken
en Pensioenen, samen met Wim
Bouman van Bouman Kantoor
Totaal sinds 2013 shirtsponsor van
de eerste selectie van vv Kloetinge.
Bovendien is hij hoofdsponsor van
het Jayden Spinning Event, dat elk
jaar in mei op de Grote Markt in
Goes gehouden wordt.

door Adri de Bruine

Training
“Net zoals de spelers zijn wij ook voortdurend in training, alleen heet het bij ons
Permanente Educatie. We moeten steeds op de hoogte blijven van de veranderende wet- en regelgeving, die betrekking heeft op onze klanten.
Totaal pakket
Het kopen van een huis wordt minstens 10 keer leuker ervaren dan het afsluiten van de benodigde hypotheek. Als professionals zorgen wij voor een
totaalaanpak; de klant moet zo weinig mogelijk zelf doen. Het is een sport om de
klant een pakket voor te leggen dat in zijn situatie de beste deal is. Wij zijn onafhankelijk, dus niet gebonden aan een bepaalde bank of hypotheekverstrekker,
zodat we het beste pakket voor de klant kunnen vinden. Het eerste oriënterende
gesprek is vrijblijvend.
Resultaat
Na de wedstrijd worden de spelers afgerekend op hun prestaties. Bij ons is dat
net zo. De klanten tonen vaak hun waardering voor ons werk in de vorm van
bloemen, gebak of wijn. Die waardering is erg belangrijk. Verreweg de meeste
van onze nieuwe klanten komen omdat tevreden kennissen of familieleden ons
kantoor hebben aanbevolen. Klanten, die een nieuwe klant aanbrengen, ontvangen een dinerbon van Eetmosfeer ’t Elfde Gebod. Uiteraard komen er ook klanten binnen die lid zijn van vv Kloetinge. We hebben door deze doorverwijzingen
in de loop der jaren klanten door het hele land gekregen.”

Oostwal 103 | 4461 JV Goes | Tel. 0113 27 19 19 | www.debruinehypotheken.nl
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gaan we met z’n allen aan werken.”
Van der Zouwen hoopt dit seizoen een
speelwijze te vinden die perfect bij de
ploeg past. “Attractief voetbal streef
ik altijd na. Maar een mooie counter
kan ook aanvallend voetbal zijn. Ik kan
wel van alles willen, maar je moet altijd kiezen wat het beste bij de spelers
past.”

Van de wolkenkrabbers
in Abu Dhabi
naar de Zeeuwse klei
Arie van der Zouwen (59), in het bezit van het diploma
Coach Betaald Voetbal, heeft zijn sporen inmiddels verdiend als
trainer. In het amateurvoetbal boekte hij onder andere successen met ASWH en VVGZ. Ook was hij, als bondscoach van Hong
Kong en als clubtrainer in Abu Dhabi, actief in het buitenland.
Een prima cv dus. Maar kan hij ook de kritische Kloetingesupporter overtuigen?

door Len Wolters

Onbekende
Halverwege het afgelopen seizoen besloot het bestuur van Kloetinge niet verder
te gaan met Diederik Hiensch. De naam van Ruud Pennings (huidige trainer
Hoek)zong rond op het Wesselopark, maar uiteindelijk werd er gekozen voor
Arie van der Zouwen; een relatief onbekende in het Zeeuwse amateurvoetbal.
“Ik wist dat de club Pennings wilde hebben”, stelt de nieuwe oefenmeester.
“Toen er steeds meer tijd overheen ging, besloot ik aan Diederik het telefoonnummer van het bestuurslid Technische Zaken te vragen. Binnen een paar dagen was het beklonken.”

‘Een mooie counter kan ook
aanvallend voetbal zijn’
Veranderingen
In het verleden speelde Van der Zouwen als trainer diverse keren tegen
Kloetinge. Ook heeft hij op uitnodiging
van Hiensch een aantal wedstrijden op

het Wesselopark bezocht. “Mijn beeld
van Kloetinge is dat het een gezellige
vereniging is, waar normen en waarden belangrijk zijn. Op voetbalgebied
klopt het nog niet helemaal. Daar

Een toetje aan het
eind van het seizoen
is altijd mooi

Arie is nu aktief op de Zeeuwse klei
FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

Zeeuwse link
Van der Zouwen is al meer dan tien jaar leraar op het CIOS. Destijds volgde hij
Kees Zwamborn op, in het verleden trainer van Kloetinge. In zijn beginperiode
op het CIOS woonde hij nog in de omgeving van Rotterdam. Daar was hij dan ook
trainer.
Sinds kort woont hij in Kortgene. De afgelopen twee jaar werd hij in verband
gebracht met JVOZ en VC Vlissingen, maar dat liep op niets uit.
Toen Kloetinge in beeld kwam, zag hij zijn kans schoon. “Het is dichtbij huis en
uitstekend te combineren met mijn werk.”

In de voorbereiding trok de selectie een weekend naar Amsterdam. Op het terrein van Swift geeft Arie de spelers instructies.

Een competitiederby tegen Hoek zit er voorlopig niet in, maar het onderlinge duel in de districtsbeker bracht weer de nodige liefhebbers
op de been. Tijdens de wedstrijd was duidelijk dat er voor voor beide teams nog flink wat werk aan de winkel is.
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Selectie
Vooral in de voorhoede heeft Kloetinge zich versterkt met de komst
van Francis Kabwe Manengela, Tom
Wuyts en Rick Mulder. “Aanvallend
gezien zijn we beter geworden. We
hebben er creativiteit en scorend vermogen bijgekregen. Dat er een grote
groep van de vorige selectie is gebleven, is alleen maar mooi. Zij brengen
hoofdklasse-ervaring met zich mee.
Ook is een aantal jongens overgeheveld vanuit de tweede selectie. Die
moet ik nog gaan ontdekken. Ze beschikken over de basiskwaliteiten,
daarom heb ik ze erbij gehaald. Ik zie
wat in die jongens.”
Van der Zouwen zag het afgelopen
voetbaljaar veel van de spelers waarmee hij dit seizoen aan de slag gaat.
“Ik denk niet veel wedstrijden nodig te
hebben om te weten hoe de ploeg eruit gaat zien.” Kloetinge speelde dan
ook maar anderhalve wedstrijd in de
voorbereiding. “Je moet wedstrijden
spelen met weerstand, anders heb je
er niets aan. Dan kun je beter gaan
trainen.”

Praten over een eventueel kampioenschap is nog vroeg volgens
Van der Zouwen. “Dat is van zoveel onderdelen afhankelijk. Een
plek bij de eerste vijf moet haalbaar zijn. Om via de verzwaarde
nacompetitie de stap omhoog te
zetten, zal lastig worden. Maar
een toetje aan het eind van het
seizoen is altijd mooi.”
Een rondvaart mocht in Amsterdam natuurlijk niet ontbreken.
Zou de stemming aan boord al een voorproefje op dit seizoen zijn?
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NIEUW! Solar Powered Printing is CO2-neutraal printen

Duurzaamheid bij Bouman KantoorTotaal
Duurzaamheid is bij Bouman KantoorTotaal erg van belang. Het levert zowel in de vorm van kostenbesparing, als voor het milieu en omgeving winst op. Daarnaast zijn wij ons zeer bewust van onze rol
in deze maatschappij. Daarom bieden wij nu een nieuwe unieke productcombinatie aan: Solar Powered
Printing, oftewel CO2-neutraal printen.
Wij combineren printers en multifunctionals met zonnepanelen.
Zonnepanelen worden ook wel Photo Voltage, oftewel PV-installaties genoemd. Printers en multifunctionals verbruiken energie.
Zonnepanelen leveren energie op.
BESPAAR DIRECT MET EEN OPLOSSING OP MAAT
We kijken naar de Typical Energy Consumption (TEC) waardes,
zoals die door de Amerikaanse organisatie ENERGY STAR bepaald
zijn, voor het energieverbruik. Dit is een gemiddeld energieverbruik voor een bepaald model. Door het totale stroomverbruik
per jaar te berekenen, weten we hoeveel zonnepanelen er nodig
zijn om deze hoeveelheid energie op te wekken.
VOORDELEN VOOR U
• CO2-neutrale printoplossing
• lagere energierekening
• bijdrage aan de ISO14001 certificering
• bijdrage aan uw MVO-doelstellingen/prestatieladder
• aantoonbaar gebruik van schone energie, niet afhankelijk
van uw energieleverancier
• groene uitstraling van uw organisatie
• mogelijk aanspraak maken op subsidie
RETURN ON INVESTMENT (ROI)
Belangrijk voor u om te weten is natuurlijk wat uw ROI hiervan
is. Vanaf de dag van installatie zijn de zonnepanelen van u. Dit
betekent dat u direct begint met besparen.

RENDEMENT
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het rendement van de
zonnepanelen weinig verval kent gedurende de levensduur. Onze
zonnepanelen voldoen ruimschoots aan de IEC 61215 standaard.
U heeft dus jaar op jaar voordeel van deze PV-installatie.
SERVICECONTRACT
Aangezien de levensduur en de garantie van een KYOCERA PVinstallatie 20 jaar is en daarmee veel langer dan de gemiddelde
contractduur voor printers en multifunctionals, krijgt u vooraf
inzicht in de mogelijkheden en tarieven voor het voortzetten van
een servicecontract.
SUBSIDIE
Voor energiebesparende investeringen of de inzet van duurzame
producten, kunnen er subsidies beschikbaar zijn. De regelingen
vanuit de Rijksoverheid veranderen alleen regelmatig, dus het is
lastig hier concreet over te zijn. Op gemeentelijk niveau bestaan
er ook een aantal regelingen. Of er voor uw specifieke situatie
mogelijkheden zijn, zal dus onderzocht moeten worden.
VERMINDERING MILIEU-IMPACT
Dankzij deze documentoplossingen, kunt u niet alleen uw
afdrukkosten aanzienlijk beperken, maar verandert ook uw manier
van werken. Bovendien vermindert de milieu-impact van uw
bedrijf, zowel op korte als lange termijn!

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact met
ons op en wij vertellen u graag meer! Bel 0113 - 27 19 55 of
mail naar goes@boumankantoortotaal.nl
U kunt ook contact opnemen met een vestiging bij u in de
buurt, kijk voor alle gegevens op onze website.

www.boumankantoortotaal.nl
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Het is voor
ons een
thuiswedstrijd...

..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

YVES

heeft zijn danspasjes al klaar
Door blessures heeft Yves Nyemb (24)
naar eigen zeggen zijn ware aard nog
niet kunnen laten zien bij Kloetinge.
De spits staat dit seizoen fris aan de
start en zet hoog in. “Ik wil bovenin
meedraaien en het liefst kampioen
worden. Ik wil minimaal vijftien doelpunten maken en elke week belangrijk zijn.”
Geregeld wordt er in de kantine tijdens feestavonden door leden een poging gewaagd om te schitteren op de
dansvloer. Vaak zonder resultaat. In
de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen
SHO het afgelopen seizoen liet Yves
Nyemb zien hoe het echt moet.

door Len Wolters

Na zijn tweede doelpunt van de middag schudde hij uit het niets een tropische
dans uit zijn mouw.
“Ik hoop niet dat de mensen zullen schrikken volgend seizoen, maar ik beloof
iedereen dat ik het vaker ga laten zien. De één gaat schreeuwen of rent het halve
veld rond na een doelpunt. Ik ga dansen.”
Ware aard
Yves hoopt Kloetinge terug te helpen naar de hoofdklasse. “Ik heb niet alles
kunnen laten zien het afgelopen seizoen. Daardoor zijn er twijfels over me. Dat
begrijp ik. Ik heb de ware Yves nog niet laten zien, maar ik weet wat ik kan. Wellicht dat ik nog een aantal mensen zal gaan verrassen.”
Concurrentie
Vooral aanvallend gezien is de selectie van Kloetinge breder geworden. Nieuwe
gezichten, oude bekenden en spelers die vanuit de tweede selectie zijn doorgeschoven, gaan voor moordende concurrentie zorgen in de voorhoede. Yves ervaart dat als positief om zijn eigen prestaties te bevorderen. “Het houdt iedereen
scherp. Ik moet me elke week bewijzen.”

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

Laagewei 1,
4464 AK Goes
0113 24 43 10
vuyk-accountants.nl

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
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Goede raad

op onder meer de volgende rechtsgebieden:
- contractenrecht
- familierecht
- strafrecht
- letselschade
- faillissementsrecht
- agrarisch-recht
- burenrecht
- aansprakelijkheidsrecht
- arbeidsrecht
- verzekeringsrecht
- incasso van geldvorderingen
- huurrecht
- bouwrecht
- recht m.b.t. onroerende zaken

Frans den Hollanderlaan 25 - Goes
Postbus 342 - 4460 AS Goes
www.oliedejonge.nl

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

Tegen SHO was het 2 x raak.
Rechts de kleine Jaïrus op de arm van zijn
trotse vader

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

is
Goed advies !
g
nooit ver we

‘De één gaat
schreeuwen
na een doelpunt,
ik ga dansen!’
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Sjako Boer werd in
2010 uitgeroepen
tot de beste Zeeuwse
bolusbakker.
We vroegen hem wat
een Zeeuwse bolus
zo lekker maakt.

B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE

Trots op ons werk!

beukenhof 9 • 4462 en goes • 0113 - 21 59 89
dorpsstraat 7 • 4451 ba heinkenszand • 0113 - 56 75 20
www.moooi.nu • welkom@moooi.nu






Tel: 0118-480930

OUTPLACEMENT
REINTEGRATIE
PAYROLL
UITZENDEN
DETACHEREN
www.desdetach.nl

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

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

Albert Plesmanweg 19 | 4462 GC Goes | Tel. 0113 221040

door Adri de Bruine

Den Haag heeft de hopjes, Den
Bosch de bol, Limburg de vlaai en
Zeeland de bolus. Dit jaar was er
zelfs een speciale bolusdag. Wie de
bolus nog niet kent, moet hem zeker eens proeven.
De echte liefhebbers wonen niet
alleen in Zeeland, maar in het hele
land. We waren in een vakantiepark
in Twente. Daar ontmoetten we
mensen uit Kattendijke. Zij kwamen hier al jaren en ze namen elk
jaar bolussen mee voor de manager. Een paar weken later gingen
we naar een verjaardagsfeest in de
Flevopolder. Op verzoek van de jarige namen we 40 bolussen mee van
Bakker Boer uit Kloetinge.

Een bolus bij de koffie!
Ambachtelijk
Sjako: “Op de eerste plaats moet een bolus vers zijn, dan is hij het lekkerst. Hij
moet in de mond smelten en heeft een korte afbeet. Hij mag niet taai zijn. Ze
worden hier nog ambachtelijk gemaakt. De deegsliert wordt handmatig in donkerbruine basterdsuiker gerold. Dit kan niet machinaal worden gedaan omdat
deze suiker vrij grof is en een machine dan erg snel zou slijten. Het luistert alles
heel nauw. Het is vrij moeilijk om elke dag een topproduct te maken, maar we
streven er wel naar.”
In de dit jaar geopende bakkerij op het bedrijventerrein in Goes doen de bakkers
elke dag hun uiterste best om perfecte bolussen te bakken.
Dag van de bolus
Onlangs kon het publiek op de Dag van de Bolus in de nieuwe bakkerij komen
kijken, proeven en zelf aan de slag gaan met de bolus. Deze dag werd georganiseerd door de Zeeuwse Bakkersvereniging in samenwerking met Omroep
Zeeland. Het was een groot succes.

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.

Algemeen telefoonnummer: 0113 215802 Kijk ook op www.clavers.nl
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Vanuit winkels in Kloetinge, Goes, Heinkenszand, Kapelle, Middelburg en de nieuwe bakkerij
in Goes Zuid wordt de consument dagelijks voorzien van vers gebakken producten.
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ShowerGuard

!
w
u
e
i
N

Op de door ons opmaat gemaakte
douchecabines geen kalkaanslag meer
dankzij de unieke ShowerGuard coating !
Bezoek onze showroom en zie het verschil
in de testopstelling.

INKOOP

Livingstoneweg 20, GOES
Showroom geopend ma. t/m vrij. 8.00 - 17.30 uur
www.meliesteglas.nl

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
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Technische commissie krijgt vorm

DEKKER B.V.

door Len Wolters

Om de prestaties van ons vlaggenschip te bevorderen heeft Kloetinge een technische commissie
samengesteld. Het afgelopen seizoen was vooral een leerjaar.
Vanaf het huidige seizoen zal de
‘analysemachine’ op volle toeren
draaien. We willen het verloren
terrein terugwinnen.

Samenstelling:
Jos van Belzen (lid)
Jordan van Langevelde
(ass. trainer eerste selectie)
Willy Lund (trainer A1)
Jeffrey van de Velde (lid)
Dirk Veldhof
(bestuurslid technische zaken)
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Jordan van Langevelde, Jos van Belzen, Willy Lund, Jeffrey van de Velde en Dirk Veldhof

27-08-14 18:58

De doelstelling voor het komend seizoen is simpel: meedingen om promotie
naar de hoofdklasse. “Kloetinge hoort in de hoofdklasse”, meent Jos van Belzen. “Bij deze club is alles aanwezig: goede trainers en een goede jeugdopleiding. Kloetinge is een topclub in Zeeland en moet zich zo gedragen.”
Leerproces
Van Belzen is één van de onafhankelijke gezichten van de technische commissie. Samen met vier anderen is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van
de eerste selectie. “We zijn bij het samenstellen van de selectie tegen een aantal obstakels aangelopen. Sommige gesprekken met spelers hadden we anders
aan moeten pakken. Daar heb ik veel van geleerd.
Desondanks vinden we dat de trainer het komend seizoen een geweldige selectie heeft. We hebben meer creativiteit dan het afgelopen voetbaljaar. We hebben
ingezet op aanvallend attractief voetbal.”
Analyseren
Gedurende het seizoen zal de TC zich bezighouden met het analyseren van spelers binnen de vereniging en van daarbuiten. “We kijken als eerste naar wat er
rondloopt op Kloetinge. We bekijken wedstrijden van het tweede en de A1. Ook
in het derde heb ik spelers gezien die de potentie hebben hogerop te kunnen.
Als dat allemaal loopt, gaan we ons ook op de jeugd richten. We willen alleen
spelers van buitenaf halen als ze meer potentie hebben dan de spelers die we
in huis hebben.”
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Elf nieuwe gezichten
is een elftal op zich

door Jordan van Langevelde

ZIJ STELLEN ZICH AAN U VOOR
We beginnen met
Bert den
Ridder,
23 jaar en
afkomstig
uit Roosendaal. “Ik heb de
hele jeugdopleiding van RBC
Roosendaal doorlopen en
toen de club failliet ging ben
ik bij Royal Antwerp FC gaan
voetballen. Daarna heb ik
2 jaar bij FC Dordrecht gespeeld. Vorig seizoen kwam
ik uit voor vv Dinteloord en
met trots mag ik zeggen dat
ik vanaf komend seizoen
bij vv Kloetinge mag gaan
spelen. Naast zelf voetballen
ben ik vaak op het veld te
vinden voor Soccer Upgrade.
We bieden trainingen aan
voor (talentvolle) jeugdspelers. Ik heb voor Kloetinge
gekozen omdat ik vind dat
het een club is die in de
hoofdklasse thuishoort.
Bovendien heeft deze club
een erg mooie uitstraling.”

Voor onze
supporters
is hij geen
onbekende,
Wouter
Duvekot,
20 jaar uit ‘s-Gravenpolder.
Maakte vlak voor de winterstop zijn debuut in het 1e. Dit
jaar is hij afgestudeerd als
bewegingsagoog (CIOS Goes)
en in september start hij
met de opleiding Social Work
aan de HZ in Vlissingen. “Ik
ben begonnen in de D1 van
Apollo’69 en na 1 jaar overgekomen naar Kloetinge C1.
Inmiddels heb ik al aardig
wat wedstrijden bij het 1e
gespeeld. Doorgaans speel
ik links- of rechtsbuiten. Ik
hou ervan een actie te maken. Een sterk punt is mijn
snelheid. Ik verwacht dat
we dit seizoen bovenin gaan
meedraaien met aanvallend
voetbal en hoop dat we zo
snel mogelijk weer terugkeren in de hoofdklasse, waar
Kloetinge ook thuishoort.”

Ook Jeroen
de Wild,
20 jaar uit
Kats is geen
nieuwe
speler.
“Voorheen heb ik voor
Colijnsplaatse Boys en JVOZ
gespeeld. Nu voetbal ik al
vanaf de eerstejaars C bij vv
Kloetinge. Afgelopen seizoen
werd ik overgeheveld van
het tweede naar het eerste,
met de bedoeling om zoveel
mogelijk stappen te maken.
De loting van de beker is
wel zwaar, maar een mooie
uitdaging! Wat de competitie
betreft weet ik niet precies
wat ik moet verwachten, ik
hoop dat we bovenin mee
kunnen doen voor het kampioenschap, maar ik ken de
tegenstanders niet genoeg
om daar wat over te zeggen.
Ik hoop zoveel mogelijk
minuten te maken bij het
eerste!”

Op het bordes van één van de luxe beach-houses van De Roompot staat een ‘compleet elftal’ nieuwelingen

Nog een
‘oude’ bekende: Rick
Mulder.
Speelde vorig seizoen
nog bij SSV’65.
Rick: “Daarvoor heb ik,
met uitzondering van 2 jaar
RBC, altijd bij vv Kloetinge
gespeeld. Kloetinge is qua
sfeer en beleving de mooiste vereniging van Zeeland.
Daarnaast verwacht ik dat
het ook op sportief gebied
een mooi seizoen wordt,
waarin we met attractief
voetbal meedoen voor promotie naar de hoofdklasse.”

Wel nieuw
is Ismail
Isler, 19
jaar en opgegroeid in
Bergen op
Zoom. “Ik ben een Nederlands/Turkse jongen. Ik heb
6 jaar bij NAC gespeeld. Ik
kom bij Kloetinge voetballen omdat ik graag bij een
club wil spelen met ambitie, met niveau en met veel
supporters. Ik hoop dat we
een goed seizoen draaien en
bovenin kunnen meedoen.”

Omdat Ismail net niet zichtbaar is op de foto lijken het maar tien spelers te zijn

Ook nieuw
is Jesse
Hamers,
keeper, 20
jaar en afkomstig uit
Oost-Souburg. Heeft altijd bij
RCS gevoetbald en is vorig
jaar overgestapt naar sv
Walcheren. “Dit seizoen heb
ik de keuze gemaakt om bij
Kloetinge te komen voetballen. Kloetinge is toch een
wat hoger niveau en die kans
wilde ik pakken. Nu ik nog
jong ben, kan ik snel dingen
bijleren en me zo verder
ontwikkelen. Ik verwacht een
goed seizoen en denk dat we
hoog gaan eindigen”, aldus
Jesse.

De 19 jarige
Ramon van
Aalst is
eveneens
keeper. Hij
woont in
Oud Gastel en is daar ook
begonnen met voetballen.
Ramon: “Ik werd gescout
door RBC Roosendaal. Daar
heb ik 6 jaar gespeeld.
Na het faillissement van
RBC ging ik terug naar SC
Gastel. Drie jaar later werd
ik gescout door NAC Breda voor de A-jeugd. Na de
degradatie mocht ik vertrekken. Een dag later werd ik
gebeld door vv Kloetinge. Ik
heb een heel goed gevoel bij
deze club.
Ik hoop in het nieuwe seizoen een goede bijdrage te
kunnen leveren aan de club
met als doel het promoveren
naar de hoofdklasse!”

Uit Kapelle
komt de 19
jarige Francis Kabwe
Manengela,
Hij is
geboren in Congo en al 16
jaar in Nederland. Vorig jaar
studeerde hij aan het Johan
Cruyff College en nu doet
hij ‘Junior Accountmanager’
aan het Scalda in Middelburg. Francis: “Ik ben begonnen bij vv Kwadendamme, daarna de JVOZ. Daar
ging ik mezelf meer ontwikkelen en toen kwamen de
clubs. Het werd uiteindelijk
NAC Breda. Ik heb 6 leuke
jaren op topniveau voor NAC
gespeeld. In mijn ogen speel
ik nu bij de beste club van
Zeeland, Kloetinge! Ik hoop
hier een leuke tijd te hebben
en mezelf nog te kunnen
ontwikkelen.”

Tom Wuyts is 21 en begon bij de mini’s van Krabbendijke. Later is hij via de
JVOZ bij NAC terechtgekomen waar hij 2 jaar in de A’s en daarna 2 jaar met
de beloftes heeft gespeeld. “Toen Jong NAC werd opgeheven werd ik al snel
door Kloetinge benaderd. Ik heb erg veel zin in het nieuwe seizoen. Ik denk
dat Kloetinge een gezellige club is waar ze graag aanvallend voetbal willen
laten zien. Zelf ben ik een aanvaller met veel loopvermogen en ik kan met
veel druk op de tegenstander spelen. Mijn doelstelling is dan ook dat wij dit seizoen goed
voetbal laten zien. Wellicht kan ik spelers op sleeptouw nemen en kunnen we aan het eind
van het seizoen terugkeren in de hoofdklasse!”

Corné de
Jonge is
niet echt
een nieuwe
speler.
Hij komt uit
Heinkenszand en is 18. In
het dagelijks leven studeert
hij Logistiek op de HZ in
Vlissingen. Komend seizoen
wordt zijn 2e seizoen bij vv
Kloetinge. “Daarvoor heb
ik bij JVOZ en bij Luctor’88
gevoetbald. Afgelopen
seizoen heb ik in het tweede
elftal gespeeld en ben na de
winterstop een aantal keer
ingevallen bij het eerste.
Komend seizoen hoop ik
mezelf verder te ontwikkelen
en meer minuten te maken
bij Kloetinge 1.”
Tot slot weer
een bekende, Rick
Huibregtse,
20 jaar uit
Goes. ”Ik
kom uit de 2e selectie van
Kloetinge. Mijn hele jeugd
heb ik bij Kloetinge gevoetbald. Het komende seizoen
verwacht ik dat we als team
goede prestaties neerzetten
en bovenin meedraaien in de
competitie.”

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ
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Nieuw, nieuwer,
nieuwst bij
Roompot Vakanties
4-4-2 of 4-3-3?

Dit jaar viert Roompot Vakanties haar 50ste verjaardag. In
deze 50 jaar is Roompot gegroeid van eenvoudige camping
in Zeeland naar een top 3-aanbieder van vakantieparken in
Nederland. Ook het afgelopen jaar heeft Roompot niet stilgezeten.

SPLINTERNIEUW STRANDPARK
Pal achter de duinen van het Zuid-Hollandse Ouddorp ligt ons
splinternieuwe Strandpark Duynhille. De ‘place to be’ voor
elke liefhebber van watersport, natuur, kunst en cultuur. In
de riante duinvilla’s van dit fraaie park hoort u het ruisen van
de zee, want het strand ligt op loopafstand. Het nabijgelegen
Ouddorp kent een heel eigen, authentiek karakter en bruist,
vooral op zomerse dagen, van het leven.
Op vakantie in dit splinternieuwe strandpark?
Reserveer nu op roompot.nl/duynhille

6160 BTB Gelgenheidsadv voetbal Goes 210x297mm.indd 1
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Nieuw: Investeer in dé ultieme
strandbeleving aan de Noordzeekust
Een nieuwe parel aan het Zeeuws Vlaamse Noordzeestrand verrijst binnenkort in Nieuwvliet-Bad. In
navolging op het succesvolle Noordzee Résidence
Cadzand-Bad presenteren wij u Noordzee Beach
Village Nieuwvliet-Bad. In dit nieuwe Roompot vakantiepark komen rust en ruimte samen met comfort en gemak. Via de eyecatcher van het park, de
unieke loopbrug, wandelt u zo vanuit het park het
Noordzeestrand op en beleeft u hét ultieme strandgevoel.

BEACH HOUSES: SLAPEN OP HET STRAND

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

www.bakertillyberk.nl

NOORDZEE BEACH VILLAGE

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

29-06-2011 16:21:47

Uw strandvakantie wordt nu
nog completer met een verblijf in één van de nieuwe luxe
strandhuisjes direct aan de
Oosterschelde. Denkt u eens
aan het rustgevende geluid
van kabbelend water, een
schitterend opkomend zonnetje en een lekker ontbijt op
uw eigen terras met uitzicht
over de zee of jachthaven. De Beach Houses bevinden zich op
het strand bij het vijf-sterren-vakantiepark Roompot Beach
Resort. Dit park biedt vele voorzieningen en zowel jong als oud
kunnen zich hier prima vermaken.
Slapen op strand?
Reserveer nu op roompot.nl/roompotbeachresort

Topinvestering
aan de Zeeuws Vlaamse kust
• 460 Recreatiewoningen, Beach Houses en Lodges
• Geschikt voor 4 tot 16 personen op ruime kavels
eigen grond
• Uitgebreide centrumfaciliteiten, o.a.: glow-in-thedark minigolf, restaurant, binnenspeeltuin, zwemparadijs en Koos Kids Village
• Combinatie van verhuur en eigen gebruik mogelijk
• Professionele exploitatie door marktleider Roompot
Vakanties
• Prijzen vanaf € 139.750,- v.o.n., excl. BTW

Kijk op noordzeebeachvillage.nl
voor meer informatie.
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Sport en Roompot Vakanties

De twee ZSB-bedrijven vormen een ijzersterke
combinatie binnen de wereld van de Zeeuwse bouw,
industrie en techniek. We worden gedreven door

© 2015 adidas AG

enthousiasme en ambitie. U kunt ons áltijd
bellen: 0113 31 73 20.

Nieuwe Burg 22-28
4331 AH Middelburg
Tel. 0118 - 611741
Fax 0118 - 651887
info@intersporterik.nl
www.intersporterik.nl

www.zsbconstructie.nl

Voetbal en wielrennen zijn in Nederland zeer geliefde sporten en vele
Nederlanders staan geregeld op het
veld of springen op de fiets om een
rondje te maken.
Als 100% Nederlands bedrijf ondersteunt Roompot Vakanties deze sporten dan ook graag. Naast partner van
vv Kloetinge is Roompot Vakanties
sinds 1 januari 2015 trotse hoofdsponsor van Team Roompot Oranje
Peloton. De ploeg staat voor 100%
Nederlands en 100% passie en is met
enige regelmaat actief in de Champions League van het wielrennen. De
ploeg is in het leven geroepen om
Nederlands wielertalent te ontdekken en hen te ondersteunen op weg
naar de mondiale wielertop.

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

Uw klanten laten
Uwpinnen
klantenvia
laten
uw
pinnen mobiel.
via uw
mobiel.

Marc de Maar, Mike Terpstra en Johnny Hoogerland tijdens de Brabantse Pijl 2015

Als extra service
Als
service
vanextra
de zaak.
van de zaak.

De 18 renners die bij Team Roompot
Oranje Peloton onder contract staan,
waaronder de Zeeuwse profs Brian
van Goethem en Johnny Hoogerland,
zijn dagelijks bezig om zichzelf te
verbeteren en het beste uit zichzelf
te halen. Zij worden daarbij onder
meer begeleid door ex profrenners
en initiatiefnemers Michael Zijlaard,
Michael Boogerd, Erik Breukink en
Jean-Paul van Poppel. Als ervaringsdeskundige weten ze als geen ander
alle ins-en-outs van het koersen.

Team Roompot Oranje Peloton
bestaat uit een mix van zeer
ervaren en beloftevolle renners. Maar liefst 11 van de 18
renners maakten hun debuut
als prof bij Team Roompot
Oranje Peloton waarvan een
zestal renners zelfs nog onder
de 23 jaar is. De ploeg presenteerde zich als een hecht team
dat staat voor 100% passie en
toonde gedurende de eerste 6

maanden van zijn bestaan een
enorme aanvalslust. Onder het
motto ‘niet geschoten is altijd
mis’ reden de Team Roompot
Oranje Peloton renners onder
meer in de kopgroep tijdens de
Amstel Gold Race en de Ronde
Van Vlaanderen. In totaal behaalden de renners 46 top 10
plaatsen en stonden ze 5 maal
op het erepodium.

Rabo SmartPin
Steeds meer mensen betalen liever met pin. Met Rabo SmartPin kunnen uw klanten
Rabo SmartPin
nu overal pinnen via uw mobiel of tablet. En u kunt er ook meteen uw omzet en BTW
Steeds meer mensen betalen liever met pin. Met Rabo SmartPin kunnen uw klanten
mee
bijhouden. Dus gemak voor u en extra service voor uw klanten.
nu overal pinnen via uw mobiel of tablet. En u kunt er ook meteen uw omzet en BTW

Kijk voor
meer info
rabobank.nl/rabosmartpin
of bel
(0113) 24 84 00.
mee
bijhouden.
Dus op
gemak
voor u en extra service voor
uw met
klanten.
Kijk voor meer info op rabobank.nl/rabosmartpin of bel met (0113) 24 84 00.
Een aandeel in elkaar
Een aandeel in elkaar

Johnny Hoogerland
in de Ronde van Vlaanderen 2015
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Jesper Asselman verovert witte leiderstrui in de Eneco Tour 2015
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door Lennart Zwemer

Groen-witte paplepel van Amsterdams hout
De Veldhofjes, een alom bekende familie bij vv Kloetinge, met Aart Veldhof als oogappeltje spelend in de eerste selectie. Hij begon in zijn vijfde levensjaar bij de ministars, werd in de jeugd gescout door RBC maar
bleef Kloetinge trouw. Is ondertussen vier jaar vaste waarde in de eerste
selectie met meer dan 80 wedstrijden achter zijn naam, zit steevast in
de Zeeuwse selectie en werd vorig jaar nota bene uitgeroepen tot speler
van het seizoen. Een CV waar een 22 jarige trots op mag zijn, alleen zal
tussen de competenties zijn beste eigenschap niet naar voren komen:
een echt Kloetinge hart!

Samen met z’n ‘knotsgekke’ oom Joep

Op zijn derde verjaardag
werd hij door zijn oom aangekleed
in een ‘Kloetinge’-tenuetje

Wie hebben hem allemaal met de
spreekwoordelijke paplepel gevoerd?
Supporters nummer één, Anita en
Dirk Veldhof? Of toch die knotsgekke
oom, Joep Zoeteweij? Of komt het gewoon van hemzelf?
Voor de presentatiegids ging ik op onderzoek uit naar dit Kloetings gezin.

mannetje heeft mogen ontgelden op
familiefeestjes wanneer de oudere
Joep weer eens door zijn neefje werd
gedold.

Dat Aart bij Kloetinge ging voetballen
was iets dat voor zijn geboorte al vast
stond. Met een vader die de complete
jeugdopleiding van VVK heeft doorlopen, met een selectie in het Zeeuws
elftal als hoogtepunt en een oom die
de eerste selectie voor enkele seizoenen naar behoren wist te dienen, kon
en wilde Aart naar geen andere club
toen hij op zijn vijfde levensjaar eenmaal aangaf te willen gaan voetballen.
Helemaal niet toen hij op zijn derde
verjaardag door zijn oom werd aangekleed in een ‘Kloetinge’-tenuetje met
Lotto schoentjes eronder.
“Tijdens de eerste training van de
pamperboys sprong het enthousiasme er al vanaf bij de jongste Veldhof.
Met een schattig brilletje, een pleister
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Maar waar komt
die passie dan toch
vandaan?

Als het aan hem ligt was z’n wedstrijd tegen Swift zeker niet de laatste in de hoofdklasse

over zijn oog en een glimlach van oor tot oor stond Aart gehurkt met zijn handjes
op zijn knieën van blijdschap wanneer de bal naar hem toe werd gespeeld”, weet
een voormalig trainer nog terug te halen.
Ditzelfde enthousiasme is iets wat terug te zien is aan de zijlijn, vanaf zijn eerste
wedstrijd tot zijn laatste wedstrijd tegen Swift van afgelopen seizoen. Het gaat
hier natuurlijk om Anita Veldhof, want waar Aart speelt support Anita. Door de
jaren heen werden wedstrijden serieuzer en zo Anita ook, het perfect voorbeeld
van een prestatieve supporter. Er wordt geen zaterdag meer overgeslagen, zelfs
de uitwedstrijden niet. Of het supporteren tegenwoordig meer tijd vergt dan
voorheen is moeilijk te zeggen, aangezien de jonge nonchalante Aart er nogal
een handje van had zich meer dan gemiddeld aan te melden om de wastas mee
naar huis te nemen.
Zijn techniek en inzicht komen misschien meer van de Veldhofkant, maar een
eigenschap waar Aart zich iedere week mee weet te onderscheiden, namelijk
zijn inzet en conditie, is iets van zijn Zoeteweij kant. Ondanks dat hij nu meer
bekend staat om de Kloetinge boxershorts, vissenkommen en spandoeken was
Joep Zoeteweij, broertje van Anita, in zijn jonge jaren een kilometervreter met
een genadeloze tackle bij de eerste selectie van Kloetinge. Iets wat het kleine

Of de drie hoofdpersonen Aart zijn
Kloetinge passie hebben gegeven of
hem de weg naar het Wesselopark
hebben gewezen is nog maar de
vraag. In de eerste jaren van de Kloetingse school was namelijk niemand
minder dan Erica Vermeulen zijn

Waar Aart speelt is Anita supporter

19 jaa r

later

overblijf juf, een rol die haar in de kantine nog steeds is opgelegd met Aart als
eeuwige leerling.
Naast een Kloetinge hart liggen de roots van de Veldhof familie in Amsterdam,
en dat is te merken in huize Veldhof. Een keuze tussen het Wesselopark en de
ArenA is haast niet mogelijk. Het bijna absurde ritueel voor een wedstrijd van
Ajax, waar ondergetekende als Feyenoorder het borstbeeld van de Griekse god
niet mocht aanraken, laat staan in de buurt komen, spreken boekdelen. Eén
ding is zeker: naast de groen-witte kleuren is de spreekwoordelijke paplepel
gesneden uit puur Amsterdams hout.

Aart met Kloetinge in het Olympisch Stadion, waar destijds ‘zijn’ Ajax Europa voetballes gaf
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1. VERDEDIGERS: Bjorn Quartel, Jaap Esser, Julius Bliek, Timo Jansen, Ismail Isler,
Corné de Jonge, Bert den Ridder.
2. AANVALLERS: Francis Kabwe Manengela, Rick Mulder, Wouter Duvekot, Tom Wuyts (Yves Nyemb ontbreekt op foto).

3. KEEPERS: Jesse Hamers, Ramon van Aalst, Matthew Lentink.
4. MIDDENVELDERS: Remco van Tiggele, Rick Huibregtse, Aart Veldhof, Mark Schuit, Roy Mulder,
Wouter de Craene, Daan Esser, Jeroen de Wild.
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Sjaak van Zee Herenmode

FOTOJOEP ZOETEWEIJ

DRESSED BY SJAAK VAN ZEE

Noordzee Résidence
De Banjaard

Technische staf eerste selectie

Jan Kloet (verzorger), Arie van der Zouwen (hoofdtrainer), Diederik de Jonge (materiaal),
Jordan van Langevelde (ass. trainer).
Op de foto ontbreken: Jaap Pijnenburg (keeperstrainer) en André Krijger (teammanager).

ZuidWest Lease
wenst alle teams
van VV Kloetinge
een geweldig
seizoen!

ZuidWest Lease. Rijdt zeker.
28

www.zuidwestlease.nl
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Kloetinge 1 - seizoen 2015-2016
Eerste klasse C

1. Jan Kloet (verzorger)
2. Rick Mulder
3. Roy Mulder
4. Wouter de Craene
5. Mark Schuit
6. Aart Veldhof
7. Yves Nyemb
8. Francis Kabwe Manengela
9. Bjorn Quartel
10. Timo Jansen
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9. Bjorn Quartel
10. Timo Jansen
11. Julius Bliek
12. Matthew Lentink
13. Jesse Hamers
14. Ramon van Aalst
15. Tom Wuyts
16. Ismail Isler
17. Wouter Duvekot
18. Diederik de Jonge (materiaal)

1. Jan Kloet (verzorger)
2. Rick Mulder
3. Roy Mulder
4. Wouter de Craene
5. Mark Schuit
6. Aart Veldhof
7. Yves Nyemb
8. Francis Kabwe Manengela
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11. Julius Bliek
12. Matthew Lentink
13. Jesse Hamers
14. Ramon van Aalst
15. Tom Wuyts
16. Ismail Isler
17. Wouter Duvekot
18. Diederik de Jonge (materiaal)
19. Bert den Ridder
20. Jaap Esser

21. Jeroen de Wild
22. Jaap Pijnenburg (keeperstrainer)
23. Arie van der Zouwen (hoofdtrainer)
24. Jordan van Langevelde (ass.trainer)
25. Daan Esser
26. Remco van Tiggele
27. Corné de Jonge.
Op de foto ontbreken:
Rick Huibregtse en
André Krijger (teammanager)
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19. Bert den Ridder
20. Jaap Esser
21. Jeroen de Wild
22. Jaap Pijnenburg (keeperstrainer)
23. Arie van der Zouwen (hoofdtrainer)
24. Jordan van Langevelde (ass.trainer)
25. Daan Esser
26. Remco van Tiggele
27. Corné de Jonge.
Op de foto ontbreekt Rick Huibregtse
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Enkele leden van de
‘oud papier ploeg’
maken hun rondje.
Vlnr: Eljan Maat,
Wijnand van der Net
en Jaap Vis.

FOTO’S HANNIE KLOET

Jaap Vis, ooit transportondernemer,
is nu Hoofd van de Technische Dienst
van vv Kloetinge.
Als er een technisch probleem is
op het Wesselopark weet Jaap dat
meestal op te lossen. Eigenlijk heeft
hij gouden handen.

door Adri de Bruine

Gouden handen en oud papier

WAAR GAAT DE
VOLGENDE VAKANTIE
NAARTOE?
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

Coördinator
Verder coördineert hij het werk van de onderhoudsploeg en de schoonmaakploeg. Deze ploegen vrijwilligers groeien nog steeds. Jaap: “Op vrijdagmorgen
drinken we eerst koffie, meestal met iets er bij; daarna gaan we aan het werk.
Iedereen heeft zijn vaste taak en zo zorgen we dat alles op zaterdag in orde is.
Na het werk drinken we iets en wordt er eindeloos over voetbal gekletst. Het zijn
allemaal deskundigen en het is erg gezellig.”

Oud Papier
Jaap regelt ook de ‘oud papier ploeg’
die twee keer per maand met een auto
van de gemeente een wijk in gaat om
het oud papier op te halen. Dat levert
de vereniging een flink bedrag per jaar
op. Jaap: “Het valt niet mee om elke
maand weer een ploeg op de been te
brengen, vandaar dat Janet vaak mee
gaat. Vrijwilligers kunnen zich melden
(06 53 40 42 48).”
Huis en Tuin
Jaap en Janet wonen nu al 19 jaar
in hun huis aan de Oostmolenweg in
Kloetinge. Jaap: “We wonen hier erg
naar ons zin en we hebben een mooie
grote tuin. We hadden onze verzekeringen lopen bij een bank, maar dat
beviel niet meer. We zijn begin dit jaar
met al onze verzekeringen overgestapt naar De Bruine Hypotheken en
Pensioenen.

Koos Kids Club.
• Ga lekker met z’n allen uit eten in het
Roompot restaurant.

Samen genieten begint met een Roompot Vakantie!

www.roompot.nl of bel 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m)
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We kennen Jan-Kees goed; hij doet
erg veel voor deze club. We hadden
nog nooit een beroep hoeven doen
op de verzekering, maar een maand
na de overstap naar De Bruine Hypotheken en Pensioenen waaide bij een
storm een boeibord van ons huis. De
schade werd snel en goed geregeld.
We hadden er geen omkijken naar.
Alle lof!”
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door Lennart Zweemer

een dag voor de vlucht ingelicht wanneer ze vertrekken. Aangekomen op
het eiland wordt al vrij snel duidelijk
dat het niet alleen om voetbal draait,
voetbal is meer dan alleen een bal en
22 spelers.
Hard werken loont
Het verblijf van de internationals doet
de naam hostel geen eer aan. De was
moet soms zelf gedaan worden en
door de bevolking worden de ‘Nederlanders’ niet altijd welkom geheten.
Overdag worden verschillende bezoeken gebracht aan kinderopvangcentra, verslavingsklinieken en toernooitjes van basisscholen. Hier wordt de
‘verwende’ selectie met de neus op de
feiten gedrukt en vanaf dat moment
maken de spelers het tot hun doel
om de boodschap ‘hard werken loont’
over te dragen op de Arubaanse jeugd.

Aruba - Guam (2-2), het debuut van Matthew als international
FOTO ANTHONY CARLO

MATTHEW LENTINK
van de F6 tot international

Een international van Aruba, uitkomend voor eerste klasser vv Kloetinge. Het
klinkt als een sprookje en een jongensdroom. Echter dit adembenemende eiland omringt met witte stranden, palmbomen en een azuurblauwe zee heeft een
keerzijde. Dit is het verhaal van Matthew Lentink.
Opgegroeid in de getto
Tot zijn vijfde groeide Matthew op in Oranjestad, de hoofdstad van Aruba. In de
wijk Madiki wel te verstaan, een wijk die in de volksmond kan beschreven worden als een regelrecht getto. Na twee wedstrijdjes in de jeugd van River Plate
Aruba te hebben gespeeld vertrekt Matthew naar Nederland. De jeugdvriendjes
van straat blijven achter in een wijk met weinig toekomstperspectief.
In Nederland blijkt Matthew een meer dan degelijke keeper te zijn. Begonnen in
de F6 tot aan de D2 van Kloetinge maakte hij de overstap naar RBC Roosendaal.

De Arubaanse selectie op bezoek bij een kinderopvangcentrum
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Hier wist Matthew het te schoppen tot
derde keeper van de eerste selectie.
Helaas ging de BVO failliet en werd
sportpark ’t Schenge van de zondagclub vv Goes zijn nieuwe thuishaven.
Na drie seizoenen daalde hij weer
neer op het Wesselopark en heeft hij
onderhand zeven interlands voor Aruba achter zijn naam staan.
Een groot contrast
In 2010 ging Matthew voor het eerst
terug naar zijn geboorteland. De wijk
Madiki had overduidelijk niet stil gezeten. Het was een wijk geworden
waar zelfs materiaalman Dies de
Jonge niet alleen over straat zou kunnen gaan. Mishandelingen, overvallen en drugsdeals zijn de normaalste
gang van zaken. Het contrast tussen
de voormalige kolonie en Nederland
wordt duidelijk bij het weerzien van
een jeugdvriend, die in de afgelopen
12 jaar al 22 keer heeft vastgezeten.
Vier jaar later begint het interlandavontuur van de Zeeuwse Arubaan.
Zoals wel vaker worden de Nederlandse spelers pas een week of zelfs

‘De wedstrijd tegen
Frans-Guyana leek
op een WWE
wrestlemania’

Interlands van Matthew
Aruba

- Guam

2-2

Aruba

- Turks & Caicos Islands

1-0

Aruba

- Britse Maagdeneilanden 7-0

Aruba

- Frans Guyana

0-2

Aruba

- Curacao (5-3 pen.)

0-0

Aruba

- Suriname

0-1

Aruba

- Barbados

0-2

Door gebrek aan budget en materialen
lijken de trainingen voor de buitenwereld soms op een potje straatvoetbal.
De wedstrijden daarentegen brengen
genoeg avontuur met zich mee.
In de Caribbean Cup worden de eilanden Turks and Caicos (1-0) en British
Virgin Islands (7-0) opgerold. De laatste wedstrijd tegen Frans-Guyana,
voor de eerste plek van de poule, leek
op een WWE wrestlemania. De voltallige selecties stonden aan het eind
van de wedstrijd oog om oog, tand om
tand in het 16 meter gebied. En niet
om elkaar de hand te schudden.
In het tweeluik met het nationale elftal van Barbados werd afgelopen juni
uitgemaakt wie er door zou gaan in de

WK kwalificatie. In de eerste wedstrijd
kon Matthew niet voorkomen dat het
Antilliaanse eiland met 2-0 onderuit
ging. In de tweede wedstrijd werd wederom verloren, met 1-0. De laatste
wedstrijd echter had een typisch amateuristisch en Caribisch tintje. Door
het onreglementair opstellen van een
geschorste speler aan Barbadiaanse
zijde werd de wedstrijd alsnog met
3-0 gewonnen door Aruba. Door deze
zege mag Aruba zich opmaken tegen
Saint Vincent en de Grenadines voor
een nieuw potje koloniaal voetbal met
als uiteindelijk doel: het WK 2018.
Geen rozengeur en wodka lime
Het is overduidelijk geen rozengeur
en wodka lime voor een Arubaans international, geen zonnig uitstapje met
een cocktail onder een palmboom.
Er moeten nog veel stappen worden
gemaakt qua organisatie, bestuur en
professionaliteit. Echter Matthew zal
elke keer met extra motivatie terugkeren naar zijn Arubaans ouderlijk
huis, eigenhandig gebouwd door zijn
oma in de beruchte wijk Madiki.

FOTO ANTILLIAANSE VOETBALBOND

Vrijdag 28 maart 2014 was de dag dat
jouw droom uitkwam. Het debuut maken voor je eigen land(je), waar je tot
je vijfde levensjaar hebt gewoond. Het
was de eerste keer dat je moeder een
voetbalwedstrijd live meemaakte. De
wedstrijd eindigde in 2-2, jouw bijdrage was naar behoren en achteraf zie
je je moeder voor het eerst met trotse
ogen naar je kijken.

Matthew met enkele jeugdige fans
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Ria en Kees van de Pas onderweg met het clubblad van vv Kloetinge

Twaalfduizend kilometer per jaar!

Keukens, badkamers, tegels,
Keukens, badkamers, tegels,
deuren, sierbestrating, bouwdeuren, sierbestrating, bouwmaterialen,
materialen, gereedschappen,
gereedschappen,
ijzerwaren,
ijzerwaren, houthout- en
en
plaatmateriaal
plaatmateriaal

Kom langs
langs
Kom
in één
één van onze
in
onze
vestigingen!
vestigingen

TERNEUZEN

Het had gesneeuwd, maar de meeste wegen waren goed berijdbaar. Dus
stapten Ria en Kees van de Pas op de
fiets om de clubbladen te bezorgen
in de ’Zak van Zuid-Beveland’. Het
ging goed tot ze bij een dijk kwamen.
Ze hadden verwacht dat de zon de
sneeuw had laten smelten. Maar de
dijk was spiegelglad. Pas na een uur
glibberen en glijden konden ze weer
op de fiets stappen!

OOSTBURG

Bergen
op Zoom | Goes
| Roosendaal
Kennedylaan 32
Neringweg 2
T: 0115 - 68| 06
12 T: 0117| -Vlissingen
38 17 53
Terneuzen
Oostburg

Op de fiets
vv Kloetinge heeft nog steeds een papieren clubblad. Het verschijnt 6 keer per
jaar in een oplage van 875 exemplaren. Een legertje bezorgers trekt er dan op
uit om het blad (en één keer per jaar de presentatiegids) bij de leden in de bus
te doen. Elke bezorger heeft een eigen wijk, de één wat groter dan de ander.
Maar Ria van de Pas heeft met 106 adressen een superwijk. Die bestrijkt heel
Zuid-Beveland, met uitzondering van Kloetinge, Goes, ’s-Heer Hendrikskinderen
en ’s-Gravenpolder. Ze schat, dat ze voor elk clubblad ruim 150 kilometer fietst.
“Ik doe natuurlijk niet alles in één keer. Zo ga ik bijvoorbeeld ’s morgens naar
Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp en Kattendijke en ’s middags fiets ik richting
Krabbendijke, Kruiningen, Yerseke en Wemeldinge.”
De Zak
Ria en Kees hebben beiden niet zo veel met voetbal (hun drie zoons korfballen),
maar ze fietsen wel heel veel, tot wel 12.000 kilometer per jaar. Kees: “We fietsen in heel Nederland, maar ‘De Zak’ vinden we toch wel één van de mooiste
gebieden. En zo verenigen we het nuttige met het aangename.”

FOTO HANS MOERMAN

BOUW- OF
OF
BOUWVERBOUWVERBOUWPLANNEN?
PLANNEN?

door Adri de Bruine

Geen koffie
Ria: “Een paar maanden geleden brachten we het clubblad in Kruiningen bij
oud-voorzitter Jan van der Weele. Hij was thuis en nodigde ons uit voor een
kopje koffie. We hadden daar wel trek in. Helaas werd het een glaasje water; het
koffieapparaat was stuk. Maar het was toch erg gezellig!”

Bloemendijk in de Zak van Zuid-Beveland

LOGUSDEHOOP.NL
WWW.LOGUS.NL
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‘Het tempo in de reserve-hoofdklasse ligt een stuk hoger’
toen over Kloetinge. Via via kent hij
Diederik Hiensch. Ik heb twee keer
met het eerste meegetraind, maar
zag direct dat die stap te groot was.”
Gewenning
Zodoende kwam hij bij de tweede selectie terecht. “Het tempo in de reserve-hoofdklasse ligt een stuk hoger

dan in de vierde klasse. Daar kon je na
het draaien rustig kijken wat je met de
bal ging doen. Dat kan nu niet meer.
Van tevoren moet je al een idee hebben. Daarin heb ik stappen gemaakt.”
Ondanks het forse niveauverschil tussen Kloetinge en SPS lijken de twee
verenigingen wel op elkaar volgens
Ramòn. “Je ziet altijd de vaste men-

sen op het sportpark; de vader van die en de opa van die. En op donderdagavond
is het altijd gezellig in de kantine. Helaas kan ik nooit tot laat een biertje blijven
drinken, dat is jammer.”
De overstap van gewoon gras naar kunstgras bleek het afgelopen seizoen zijn
tol te eisen bij Ramòn. Vanwege rugklachten kwam hij het afgelopen seizoen
minder vaak in actie dan vooraf gehoopt. “Ik wilde binnen twee jaar bij het eerste
terechtkomen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik wil dit seizoen basisspeler
worden bij het tweede. Daarna hoop ik nog een stap te zetten. Die mogelijkheid
is er binnen Kloetinge.”

Ramòn Voshol (links) hier nog in het shirt van SPS in een wedstrijd tegen Rillandia

Pionier uit Poortvliet
door Len Wolters

Twee tot drie keer per week reist
Ramòn Voshol (22) zestig kilometer
heen en zestig kilometer terug om het
shirt van Kloetinge te dragen. Ramòn,
woonachtig in Poortvliet op het eiland
Tholen, maakt zich op voor zijn tweede seizoen Kloetinge 2.”SPS verlaten
voor een andere club op het eiland,
was geen optie. Dat ligt daar nogal
gevoelig.”
Als zestienjarige debuteerde Ramòn
in de hoofdmacht van SPS, uitkomend
in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. “De eerste paar jaar speelden we steeds mee om te prijzen. Op

den duur vertrokken er een aantal
jongens en stopten een paar oudere
spelers. Niks ten nadele van de club;
maar toen ik met jongens op het veld
kwam te staan die nog maar een jaar
voetbalden, vroeg ik mezelf af: waar
heb ik nou eigenlijk al die jaren voor
getraind?”
Sentiment
Een transfer naar een andere Thoolse
club was vanwege het sentimentsgehalte geen optie. Er was interesse van
VVC’68. Maar dat zou een stap achteruit betekenen als hij in het tweede
terecht zou komen. “Mijn vader begon

Kloetinge 2 gaat dit seizoen voor een plek in de top vijf van de reserve-hoofdklasse en het winnen van de districtsbeker. Een reëel doel, volgens Ramon.
“Maar dan moeten we als elftal wel meer voor elkaar over hebben. Vorig
seizoen gooiden sommige jongens er met de pet naar. Bij SPS knokten we
voor iedere meter. Ook moeten we gemener en slimmer worden. Dat is lastig voor zo’n jonge groep, maar zeker mogelijk.”
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Doelstelling

Kloetinge 2 - reserve hoofdklasse

Boven: Ramòn Voshol, Rowan Amperse, Casper van Sabben, Serge Quinten (ass. trainer), Jeroen van Avermaete, Joël Dekker, Gino Secreve.
Midden: Youk Bezuijen (verzorger), Joffrey Geldof (trainer), Sonny Steenbakker, Richard de Jonge (leider), Peter Blomaard (leider).
Onder: Matthijs Almekinders, Niek Wolters, Thom Eversdijk, Len Wolters, Vincent Witkam, Joost Joosse.
Ontbrekend: Kaj Walraven, David Tolhoek, Robin Godeschalk, Jimmy Verlinden, Erwin van der Linden.
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BusinessClub vv Kloetinge
steunt de club ook in mindere tijden

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge

B
• De Baar & Leendertse
• Baker Tilly Berk nv
• Bakker Boer
• BooNe Optiek
• Bouman KantoorTotaal
• Brouwer Meubelstoffering
• De Bruine
Hypotheken & Pensioenen
• De Bult lunchcafé/brasserie
C
• Caraz Marcom
• Citex werkkleding/veiligheid
• De Clavers
• Contek Serooskerke
D
• Deba Bedrijfswagens
• J.C. Dekker bv
• Delta Mossel
• Delta Paints
• Des Detach
• DM-Fruit
• Drogist.nl
• Drukkerij Zeeland
• DRV Accountans &
Belastingadviseurs
E
• Eetmosfeer Het Elfde Gebod
• Elie Beveiliging
• El Toro

F
• Faasse & Fermont
• Verf Groothandel Franse
G
• Geijtenbeek Top Movers
• Geluk Groep
• De Gouden Korenaar
• Grafisch Bedrijf Goes
• Groeneveld Exploitatie
H
• BC Haringman bv
• HDV Steigerbouw
• Hofman Productions
I/J
• ING
• Intersport Erik
• Intra Kapelle bv
• De Jager Tolhoek
• L. Jobse
tandprothetische praktijk
• Gerrit de Jonge Techniek
K
• Hotel & Brasserie Katoen
• 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
Livingtone bv
LMG strategie+creatie
BouwCenter Logus

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

• Sigma Personeelsdiensten
• SITA

N
• Het Natuursteenhuis bv
• Nilsson
communicatiekunstenaars
• Nijsse Assurantiën bv
• De 3 notarissen

T
•
•
•
•
•
•
•

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

U
• UPTA Horeca Automatisering

P
• Hoveniersbedrijf
Paardekooper
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plieger bv
• Auto Poppe
• Profile Tyre Center
R
• Rabobank Oosterschelde
• Randstad
• Rave Gerechtsdeurwaarder
• REGO Tuinidee
• Technisch Handelsbureau
Rensa bv
• Autobedrijf RIDA Goes /
Piet Vogelaar Business-Rent
• Acc. en adviesgroep Rijkse
• Roompot
• Architektenburo Roos en Ros
S
• Aannemingsbedrijf
Van Sabben bv

Taste Culinair
Techno West Services bv
Tempo Team Uitzenden bv
Fysiotherapiecentrum De Tol
Totaalbouw Zeeland bv
Traas Ongediertebestrijding
Trainews

V
• Foto Verschoore
• Eethuis De Vierlinden
• Vuyk Accountants en
Adviseurs
W
• WEA Accountants &
Adviseurs Zierikzee
• Weststrate Parket
• Wigman van Dijk
• Van Wijnen Staalhandel
• Wisse Totaalinstallateur
• Wolter & Dros Groep
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

Net als vele supporters blijven we enthousiast

Dat een club bij goede sportieve prestaties floreert, is niet zo bijzonder. Dat
sponsoren de club ook in mindere
tijden blijven steunen, is minder vanzelfsprekend en zegt veel over de stabiliteit. VVK kan bouwen op een zeer
solide basis aan sponsoren, verenigd
in de businessclub. Het net niet handhaven in de hoofdklasse in het afgelopen seizoen heeft niet geleid tot het
afhaken van veel bedrijven. “Afhaken
van sponsoren om deze reden is er
niet geweest”, zegt Peter Louwman,
voorzitter van de BCK. “Er is zelfs
een aantal nieuwe sponsoren bijgekomen.”
Peter: “Een van de speerpunten voor
het nieuwe seizoen is om de businessclub meer samen te laten werken met
VVK om te komen tot hetzelfde doel.
We willen allemaal het beste voor de
vereniging, maar het lijkt er soms op
dat we elkaar niet vasthouden.
VVK kent met de BCK al een goed
ontwikkeld sponsorbeleid, maar we
moeten continu naar verbeteringen
zoeken.

Deze activiteiten willen we wat meer
door de week organiseren om te komen tot een groter en breder netwerk.
Als het om netwerken en voetbal gaat
hebben we natuurlijk onze vertrouwde
ontmoetingen in het sponsorhome tijdens de thuiswedstrijden.
Een tweede speerpunt is dit jaar om
meer geld te generen voor de ondersteuning van de vereniging en het
eerste elftal en daarom streven we
natuurlijk altijd naar meer sponsoren.

Dit jaar wordt als een tussenjaar
beschouwd om ons te herpakken
en ons weer klaar te stomen voor
terugkeer in de hoofdklasse.
Tot slot wil ik graag vragen om
allen samen te werken aan de
vele ideeën die er binnen VVK en
BCK leven om de vereniging verder te helpen op allerlei gebied.”
Peter Louwman,
voorzitter BCK

‘Sponsoren niet alleen
iets vragen, maar ook
iets bieden’
We willen nog verder op het gebied
van relatiebeheer; sponsoren niet alleen iets vragen, maar ook iets bieden, bijvoorbeeld door meer activiteiten op te zetten voor alle sponsoren.
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A
• ABN AMRO
• Addict bv
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• AGIN Timmermans
• Artec Interim bv
• Auto Albert

Kloetingeplein op de Contacta

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

40

41

alle merken zijn ons even lief

SCOREN

als sponsor!

vv Kloetinge is een vereniging met 850
leden en 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.

Scottweg 2 Goes 0113 215 567 autoschadeteam.nl
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jammer dat ons werk onzichtbaar is..

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.

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 CLUBBLAD
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage van 875 ex.
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.
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.

INFO

Samenspel in een voetbalvereniging met een hart
en een zakelijk netwerk
als ruggengraat

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.nl

43

HOFMAN

PRODUCTIONS
door Gerben Polderdijk

Hofman Productions uit Goes verhuurt licht, geluid, video, podia,
meubilair, decoratie en standbouw
en ondersteunt particulieren en
organisaties bij het tot stand brengen van allerlei evenementen. Dan
gaat het om eventsupport, het leveren van faciliteiten, boeken van
artiesten en meer. Het bedrijf heeft
4 mensen fulltime in dienst, daarnaast zijn er verschillende oproepkrachten en freelancers actief.
Eigenaar Eelco Hofman van Hofman Productions houdt van de
creativiteit en dynamiek van zijn
vak. In de afgelopen jaren is zijn
bedrijf gestaag gegroeid in omvang
én als expert in zijn business: “We
hebben alles onder één dak. Wat
we leveren is gestoeld op onze eigen kennis en ervaring. Daardoor
weten we wat we neer moeten zetten.”

Creativiteit en dynamiek
Zijn medewerkers kennen hem intussen: “Ik kom met de meest gekke dingen.
Dan zeggen ze: wat heb je nou weer bedacht? Maar ze realiseren het technisch
wel. Dat is leuk, je ziet dat ieders talent zich zo ontwikkelt in het bedrijf.” Zijn
klanten waarderen die aanpak. “Creativiteit, service en kwaliteit zijn erg belangrijk. Dat is waarom we altijd terug mogen komen.”
Risico’s
Eén van de vele evenementen waarbij Hofman Productions ondersteunde was
de organisatie van de “Passion” in Kloetinge in maart van dit jaar. Bijzonder was
dat de Passion door mensen georganiseerd werd die dat nooit hadden gedaan.
Hofman werd al in een vroeg stadium betrokken bij het evenement en dat verliep
erg positief: ”Hoe eerder we in het traject stappen, des te prettiger de samenwerking wordt.”
De Passion was opnieuw een grote uitdaging. De harde wind dreigde roet in
het eten te gooien: “Dan moet je ook een beslissing durven te nemen: nu waait
het te hard, we stoppen. Dus hebben we het stilgelegd. Je hebt te maken met
risico’s, die moet je altijd uitsluiten. Daar wordt wel eens te makkelijk over gedacht.”

Het jaarlijkse evenement ‘Muzikade’ in de Goese haven
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In onze business kun je het maar één keer doen
en dan móet het goed zijn. Dat maakt het zo boeiend”
In één keer goed
De omstandigheden bij de Passion
onderstrepen nog maar eens de dynamiek waarmee Eelco en zijn medewerkers dagelijks te maken hebben.
Dat maakt het voor hen juist zo aantrekkelijk: “Het punt in ons vak is: alles is vaak onder druk, je hebt te maken met live-shows en een tijdslimiet.
Het is niet zoals bij televisieopnames,
waar je een shot over kunt doen. Bij
ons moet het in één keer goed zijn.
Dat maakt het erg leuk en boeiend.”

Niks aan
Als geboren en getogen Kloetingenaar is het lidmaatschap van de BCK voor Eelco vanzelfsprekend: “Het is gewoon de binding met Kloetinge. We werken veel
in het weekend, dus dan komt een bezoek aan het Wesselopark er vaak niet van.
Dat vind ik zelf wel jammer, maar ja, het gaat niet.” Aan hemzelf is trouwens
geen hartstochtig voetballer verloren gegaan: “Ik heb vroeger bij Kloetinge in de
F-tjes gezeten. Maar ik vond het maar niks, achter zo’n bal aan rennen.”
Alles is bijzonder
Eelco benut zijn passie en talenten liever in het werkveld van Hofman Productions. En of het nou gaat om een mega-event of het leveren van geluidsapparatuur voor een kleinschalig evenement, alles verdient de volle aandacht van
het bedrijf: “Een bruiloft, de Passion of de Ride for the Roses, waaraan 15.000
mensen meededen en we het geluid verzorgden. Voor ons is in principe alles
bijzonder en belangrijk. Alles verdient evenveel aandacht.”

FOTO’S ARCHIEF HOFMAN PRODUCTIONS

De meest gekke dingen
Hofman Productions is sterk in het
creatieve en het meedenken met
de klant: “Wij zeggen nooit nee.
We houden juist van speciale uitdagingen. Laatst hebben we nog een
complete show weggezet met een
podium met 12 fonteinen, danseressen in lichtgevende pakken en
van 12 meter kwam iemand naar
beneden dalen. Dat creatieve deel
vind ik erg leuk om te doen.”

Een optreden van Zeelands topband Racoon

De Passion van Kloetinge was een nieuwe uitdaging

Modeshow in de Grote Kerk in het kader van Goes Modestad
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Uw specialist in:
• Incasso
• Gerechtelijke procedure
• Juridisch advies

FOTO’S JOEP ZOETEWEIJ

• Tenuitvoerlegging

agintimmermans.nl

WOUTER

T 088 4 11 12 13

door Len Wolters

Met een doelpunt, weergaloze assist en benutte strafschop had
Wouter de Craene (25) een groot
aandeel in de beslissingswedstrijd
tegen Zwaluwen’30 twee seizoenen
geleden. Het afgelopen seizoen zat
hij noodgedwongen aan de kant
vanwege een slepende knieblessure. “Ik heb honger naar de start van
het seizoen.”

staat voor frisse start
Een vol jaar moest Wouter de Craene stilzitten, terwijl zijn teamgenoten op de
mooiste complexen van Nederland hun wedstrijden afwerkten. “Ik heb nog nooit
zo’n heftige blessure meegemaakt. Daardoor was de motivatie soms minder.
Dat besefte de spelersgroep ook. Dan kreeg ik een cadeautje of kaartje. Dat
deed me enorm goed.”
Positiviteit
De positiviteit is inmiddels terug. “Roy (Mulder) was een voorbeeld voor me. Hij
heeft zich door keihard te knokken helemaal teruggevochten in het elftal. Daar
haalde ik mijn motivatie uit.”
Op het sportpark werd Wouter vaak bemoedigend aangesproken door mensen
die Kloetinge een warm hart toedragen. “Soms werd ik er weleens moe van om
over m’n herstel te praten. Maar iedereen was positief. Dat heerst enorm binnen
Kloetinge.”
Jeuk
Dankzij het doorzettingsvermogen van Wouter en het werk van het medische
team van de club hoopt de creatieve middenvelder er aan de start van het seizoen weer te staan. “Ik verwacht dat ik in de voorbereiding weer volle bak mee
kan doen. Ik ben wekelijks in de sportschool te vinden. Het is nog afwachten hoe
ik de duels in ga. Ik kom nog kracht te kort.”
Ondanks enige onzekerheid kijkt Wouter enorm uit naar de start van het seizoen. “Het jeukt enorm om weer wedstrijden te kunnen spelen.”

Rotterdam
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Tilburg

Bergen op Zoom

Goes

Wouter met teamgenoot Bjorn Quartel.
In mei 2014 leek alles nog zo mooi. De beslissingswedstrijd
werd gewonnen en beiden waren blessurevrij.
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FOTO BAS SCHUITERT

FOTO BAS SCHUITERT

Manouk (links) en Isabel zijn vanaf het eerste uur van de partij

Meisjesvoetbal ook bij vv Kloetinge in opkomst!
door Bas Schuitert

Ik ga in gesprek met Manouk Poot
en Isabel Schuitert, twee meiden die
ruim vier jaar geleden bij de start
van het eerste meisjesteam al van
de partij waren. In het verleden heeft
onze vereniging wel meer meisjes- en
vrouwenteams gehad maar een aantal jaren geleden zijn die dames allemaal gestopt of elders gaan spelen.
Manouk en Isabel wilden echter graag
samen gaan voetballen en hebben een
paar klasgenootjes meegenomen.

Na een oproep op de website van vv Kloetinge stroomden de aanmeldingen
binnen en zijn ze gestart. Twee jaar later werd het schoolvoetbaltoernooi voor
de meiden op het Wesselopark gehouden en daaruit kwamen weer zoveel aanmeldingen binnen dat er een tweede team kon starten. Voor komend seizoen
is inmiddels team drie ingeschreven en zo kunnen we dus wel stellen dat het
meisjesvoetbal zoetjesaan een echte afdeling binnen deze club is geworden.
“Het is echt een heel gezellige vereniging”, zegt Manouk. “En ook ons team is
een echt vriendinnenteam. We kennen elkaar nu al een paar jaar en doen ook
vaak dingen samen buiten voetbal.” Isabel vult aan: ”Het is ook een heel mooi en
gezellig sportpark waar ik veel mensen ken. Wij gaan vaak bij andere teams kijken en ’s-middags naar het eerste elftal. Dan kom ik heel veel bekenden tegen,
maar dat komt ook omdat mijn broer en mijn vader lid zijn van de club.” De da-

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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B1M seizoen 2015-2016
Staand: Adri Vermuë, Michelle de Pan, Amber Houtepen, Danique Houtepen, Noëlle Bustraan, Kaylee de Bruin, Adinda
Meerman, Naomi Vermuë, Renzo Vermuë en André Bustraan.
Zittend: Lana Nagelhout, Lieke Korstanje, Manouk Poot, Isabel Schuitert, Angie Rottier, Finn Kasse en Romy Joosse

mes zijn eensgezind in hun antwoord
als ik vraag wat ze het allerleukste
vinden binnen de club: “Zomerkamp!!
Helaas zijn we vorig jaar niet meer
geweest,omdat er geen zomerkamp
is voor de junioren. Alleen de dropping
van Harry van Waveren vonden we
minder geslaagd!”

Ze zijn minstens
zo fanatiek
als de jongens
Er is overigens nog wel iets wat de
meiden minder geslaagd vinden. Isabel: “Niet iedereen is enthousiast over
meidenvoetbal. Ze vinden dit meer iets
voor jongens. Dat vind ik echt onzin!”
Manouk: “En ze vinden het lastig dat
wij aparte kleedkamers moeten hebben. Dat probleem is inmiddels wel
opgelost met drie meidenteams, denk
ik. Nu kunnen ze ons samen in één
kleedkamer zetten.” Gelukkig zijn er
mensen zat die de meiden een warm
hart toedragen, getuige de drie sponsors die B1M heeft weten te strikken:

Hoogenboom Vakantieparken, Bouwbedrijf Poot en Barends Autoschade. Voor
het komend seizoen zijn de dames dan ook vol goede moed: “We willen nog beter en eindelijk eens een keer kampioen worden. En we gaan er natuurlijk weer
een beregezellig seizoen van maken!”
Aan enthousiasme is bij de dames geen gebrek. Tijdens de wedstrijden zijn ze
minstens zo fanatiek als de jongens. Daarnaast voegen ze ook echt wat toe aan
de vereniging. Mischa Flore wist het treffend te zeggen. Na het eerste voetbalkamp waar ze mee waren geweest zei hij dat het met de meiden allemaal veel
gezelliger was geweest en er veel minder ruzie werd gemaakt. En zo is het ook.
De meiden zorgen voor een andere sfeer binnen de vereniging en daarom mogen wij bij vv Kloetinge blij zijn met deze groeiende afdeling!

De meiden hopen nog vaak te scoren en gaan voor het kampioenschap!
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Deze zomer was het precies tien jaar geleden dat
Frank Bouwmeester op het hoofdveld van Kloetinge
werd getroffen door de bliksem.
Voortleven
Ter nagedachtenis aan het overlijden
van Frank vond er op vrijdag 28 augustus een memorialwedstrijd plaats.
Vrienden, oud-teamgenoten, familie
en andere betrokkenen werkten een
onderling duel af.
De georganiseerde wedstrijd deed
de familie Bouwmeester goed. “Na
Franks overlijden was ik bang dat hij
vergeten zou worden”, vertelt Corry.
“We vinden het mooi dat de club er
nog altijd aandacht aan besteed”, aldus Meindert.

FRANK

mag nooit vergeten worden
Tien jaar na de fatale inslag
door Len Wolters

Voor velen binnen en rondom de voetbalvereniging staat 25 augustus 2005
in het geheugen gegrift. Tijdens een bekerwedstrijd tussen Kloetinge 2 en
Wolfaartsdijk 2 werd Frank Bouwmeester getroffen door de bliksem.
Vijf dagen later overleed hij.
“Deze gebeurtenis mag nooit vergeten worden.”

FOTO’S HANNIE KLOET

De blikseminslag
Tien jaar na dato suddert de fatale blikseminslag nog altijd na binnen vv Kloetinge. Het was die bewuste donderdagavond druk op het sportpark. Op drie
velden vonden wedstrijden plaats en diverse pupillenteams werkten hun trainingen af. Tijdens de wedstrijd van Kloetinge 2, het team waar Frank speelde,
begon het in de verte te onweren. Serge Quinten, destijds aanvoerder van het
tweede, maakte alles van dichtbij mee. “Ik had al met de scheidsrechter gesproken of het niet verstandig was om te stoppen. Het regende een beetje, maar de
onweersbui was nog ver weg.”
De wedstrijd ging door, nietsvermoedend op wat er stond te gebeuren. “Ineens
was daar een enorme knal”, herinnert Hannie Kloet, destijds bestuurslid, zich.
“Alsof er een raket neerstortte.” Haar man Jan zat op dat moment in de dug-

De teams van de memorialwedstrijd bestonden uit een mix van Franks oud teamgenoten,
zijn vrienden en familieleden.
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out in zijn hoedanigheid van verzorger.
Hij was samen met de voorzitter van
Wolfaartsdijk als eerste bij Frank om
hem te reanimeren. “De bui zat achter
de tribune. De flits kwam van de andere kant, niemand zag het aankomen.”
Toen de bliksem insloeg, stond Serge
in de buurt van Frank. “Op dat moment voelde ik een klap in m’n nek.
Dat was een onbeschrijflijk gevoel.
Het werd zwart voor mijn ogen en ik
stortte neer, net zoals ongeveer veertien andere veldspelers.”
Als één van de laatsten stond Serge
op. “Toen ik bijkwam, hoorde ik mensen schreeuwen. Pas toen ik naar het
gras keek, wist ik waar ik was. Iedereen sprintte naar de zijlijn richting de
kleedkamers. Toen ik omkeek, lag er
nog twee man op het veld. De jongen
van Wolfaartsdijk krabbelde overeind.
Alleen Frank bleef liggen.”
Vijf dagen lag Frank in coma in het ziekenhuis in Goes op de intensive care.
Er werd gehoopt op een wonder, maar
dat gebeurde niet. Frank overleed.
Nasleep
De impact op de familie van Frank
was vanzelfsprekend enorm. “Er is
een periode van voor het overlijden
van Frank en een periode erna”, stelt
moeder Corry. “De glans van het leven
is eraf. Je ziet de vrienden van Frank
veranderen. Ze gaan samenwonen en
krijgen kinderen.

Frank zal altijd twintig blijven.”
Vader Meindert was in het verleden
geregeld op het Wesselopark te vinden. Hij mistte geen wedstrijd van
zijn zoon. Alleen die bewuste donderdagavond bleef hij thuis, omdat
Frank in eerste instantie niet zou spelen. “Frank leefde heel erg voor zijn
sport”, vertelt Meindert. “Vanaf zijn
zevende voetbalde hij. Ik ging altijd
mee. Ineens viel dat allemaal weg.”
Afgelopen juni zette Meindert voor
het eerst weer een voet op het Wesselopark. Het lukte hem voorheen
niet om de stap te zetten. Per toeval
werd hij door Ad Joosse, tegenwoordig onder andere leider van A1, meegenomen om de nieuwe kleedkamers
te bekijken. “Dat ging goed, totdat ik
thuiskwam. Toen kwam de ontlading.

Franks zus Mandy is er ook vaak bij.
“Dan halen we herinneringen op.”
Ook diverse leden van de club staan
nog geregeld stil bij de tragische gebeurtenis. Nog elk jaar bezoekt de
vriendengroep van Frank, waarvan
nog velen binnen Kloetinge actief zijn,
het graf van hun overleden makker.
Alertheid
Buiten de gedenkzuil hangt er ook een
shirt met Franks naam erop in de kantine. De twee monumenten zijn er niet
zonder reden. Sinds het moment van
de inslag en het overlijden van Frank
is de voetbalvereniging veranderd. Bij
onweer: direct naar binnen. “Mensen
zijn er alert op”, meent Hannie. “Nieuwe trainers worden ervoor gewaarschuwd.”

‘Je ziet zijn vrienden veranderen,
maar Frank zal altijd twintig blijven’
Je leert in al die jaren met het verlies
omgaan, maar bij het minste of geringste begint de wond weer te bloeden. Ik moet daarom oppassen dat ik
niet terugval in het intense verdriet.
Desondanks heb ik er geen spijt van.”
Moeder Corry bezoekt samen met
vriendin Hellen Beije, moeder van
Kloetinge 4-spelers Ramon en Ralf,
elk jaar op de dag van de inslag het
gedenkzuiltje naast het hoofdveld.

De ouders van Frank vinden het belangrijk dat die boodschap nog altijd
uitgedragen wordt. “Het is belangrijk dat het onder de aandacht blijft”,
meent Meindert. “Zorg dat je jezelf in
veiligheid brengt als het onweert.
Wij dachten ook dat het een ver-vanons-bed-show was, totdat we er middenin zaten.”

Voorafgaand aan de memorialwedstrijd
werd door de voorzitter en Franks naaste
familie nogmaals stilgestaan bij het tragische
moment van destijds.

Jan Kloet en vele andere binnen de
vereniging zullen ervoor waken dat
de fatale blikseminslag en de gevolgen ervan nooit in vergetelheid zullen raken. “Als er nieuwe mensen op
de club zijn, laat ik ze het zuiltje zien
en vertel ik het verhaal erachter. Ook
nieuwe bestuursleden moeten hierop
gewezen worden. Deze gebeurtenis
veeg je niet uit én mag nooit vergeten
worden.”
Oproep:
De ouders van Frank zijn op zoek naar
foto’s van hun zoon. Mocht u of jij beschikken over beeldmateriaal waarop
hij te zien is, mail dan naar: meindert.
bouwmeester@gmail.com.
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WIJBRAND BOONSTRA

een leven lang Kloetinge!
door Bas Schuitert

Ook dit jaar zal Wijbrand Boonstra de jongens van E1 onder zijn hoede nemen.
Dit zal dan voor het negende achtereenvolgende seizoen zijn dat hij deze pupillengroep traint en coacht. Een respectabele staat van dienst.
Zelf is Wijbrand jaren geleden ook als pupil bij vv Kloetinge begonnen. Hij heeft
de hele jeugd doorlopen en heeft nog een aantal seizoenen in het eerste gekeept. De fanatieke sporter (in het dagelijks leven is hij docent bewegingsonderwijs op het Ostrea Lyceum) is dus een BK-er: een Bekende Klusdurper!

Zijn echtgenote Gina is ook zeer sportminded en het is dus niet verrassend
dat hun 3 kinderen ook allemaal een
sport beoefenen. De zonen Dion en
Indy voetballen bij onze vereniging
en dochter Mayla doet aan korfbal en
streetdance.
Vorig seizoen heeft E1 erg goed gepresteerd. Zo werd het team in de
hoofdklasse kampioen van de najaarscompetitie 7 tegen 7, waarna ze
de voorjaarscompetitie in de klasse 9
tegen 9 gingen spelen. Ook daar werd
het kampioenschap binnengehaald.
Tenslotte wonnen de jongens ook nog
de Zeeuwse beker en dit alles werd
bereikt zonder puntverlies. Op het Nederlands Kampioenschap kwamen ze

uiteindelijk uit op een 10e plaats en
dat is een hele mooie prestatie van de
mannen!
Als ik vraag waar dit succes vandaan
komt is Wijbrand erg bescheiden: “Het
heeft natuurlijk ook te maken met de
sterkte van de tegenstander.” Als ik
mijn vermoeden uitspreek dat er wel
meer redenen voor dit succes moeten zijn, komt hij wat meer los: ”Het
was natuurlijk ook een groep erg talentvolle jongens. JVOZ heeft 3 van
de jongens uitgenodigd voor komend
seizoen. Twee jongens hebben er voor
gekozen bij onze club te blijven maar
één van onze talenten gaat het bij
JVOZ proberen.”

Wijbrand is weer met frisse moed aan een nieuw seizoen begonnen

‘Van het 7 tegen 7 spelletje kun je nog zo ontzettend veel leren’
Vervolgens vertelt Wijbrand wat meer
over zijn werkwijze: “Alle trainingsvormen gebeuren met de bal, zelfs de
warming-up. Veel balcontacten zijn
cruciaal op deze leeftijd.”
Naast het voetbaltechnische gedeelte leert Wijbrand zijn jongens dat er
nog meer bij sportbeleving komt kijken. “Plezier staat voorop, dat moet er
altijd zijn. Daarnaast geef ik de jongens verantwoordelijkheid. We werken met wisselende aanvoerders. De
speler met de band is niet alleen verantwoordelijk voor de toss, maar doet
die dag ook de warming-up, neemt
de was mee naar huis en schrijft een
wedstrijdverslag voor op de website.
Tevens zorgt hij er voor dat er na de
wedstrijd vers fruit beschikbaar is. Zo
leren ze dat gezond eten belangrijk
is.”
Het succesvolle E1 team van afgelopen seizoen
Achter: Renzo de Punder, Tim Zoeteweij, Mathijs
Honingh, Sem Bouman, Stijn de Bruine, Levy Geys
Voor: Max Buteijn, Rogier van Gogh, Robbin van de
Velde, Mees van Vliet.
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Overigens vind Wijbrand de introductie van het 9 tegen 9 voetbal niet alleen maar positief: “Dit is natuurlijk
verzonnen om de pupillen een tussenstap te laten maken naar het 11 tegen
11 spelen op een groot veld. Dat snap
ik ook wel. Maar die jongens kunnen
in dat 7 tegen 7 spelletje nog zo ontzettend veel leren. Hoe minder spelers, des te meer balcontacten.”

Waar deze fanatieke trainer wel erg positief over is, betreft het gezamenlijk
overleg van alle trainers van de standaardteams, de D1, C1 etc. Wijbrand: “Het
is handig, je lost samen problemen op. Je leert elkaar kennen en bespreekt
tactische zaken. Zo wordt de doorstroming van spelers en jeugdtrainers binnen
de vereniging gewaarborgd.”

De Arsène Wenger van onze pupillenafdeling
Toevallig ken ik Wijbrand erg goed, wij zijn al jaren vrienden. Wij hebben heel
lang samen gevoetbald en ook samen onze oudste zoon getraind. Dat Wijbrand
graag op het veld staat en zijn mening zo duidelijk verkondigd, kwam voor mij
dus niet als een verrassing. Nu realiseer ik me echter dat vv Kloetinge erg blij
mag zijn met deze jeugdtrainer, die al zo lang aan Kloetinge verbonden is dat je
hem de Arsène Wenger van de pupillenafdeling zou kunnen noemen. Hij leert ze
niet alleen voetballen maar heeft ook oog voor de opvoedkundige taak van een
trainer. Als je zo’n man jaren aaneen bij de E1 op het veld hebt staan, mag je je
als vereniging gelukkig prijzen!

De prijzenkast van E1 in het afgelopen seizoen
Kampioen 7 tegen 7
hoofdklasse najaar
Kampioen 9 tegen 9
hoofdklasse voorjaar
Winnaar Zeeuwse beker
10e plaats Nederlands Kampioenschap
Rogier van Gogh
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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 droomkeuken, 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 keukenapparatuur, -bladen en -verlichting. Welke wens u ook
heeft, Plieger zorgt voor uw droomkeuken.
Loop eens vrijblijvend bij ons binnen!

FOTO JOEP ZOETEWEIJ

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

In een Amsterdamse setting kijken Ramon van Aalst, Tom Wuyts, Ismail Isler en Francis Kabwe Manengela vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen in een groen-wit tenue

Krabbendijke

Het grootste
dranken- en cadeau
assortiment
van Beveland!
Dorpsstraat 84 C
4413 CE Krabbendijke
tel. 0113-745045
krabbendijke@worldofdrinks.nl
www.worldofdrinks.nl
www.facebook.com/Worldofdrinkskrabbendijke
www.twitter.com/marcowagenaar
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Volg Ons!

Kloetinge kleurt beetje geel-zwart
Vier jongens verruilden het geel-zwart van NAC Breda om dit seizoen het groen-wit van Kloetinge te dragen. Twee van hen komen uit Zeeland en de andere
twee zijn uit Brabant ‘over komen waaien’. De ambities van het viertal verschilt behoorlijk. Alle vier de
‘NAC-jongens’ hebben een andere weg bewandeld
om bij Kloetinge terecht te komen.
Buitenspeler Francis Kabwe Manengela (19) trainde na de winterstop al mee met onze hoofdmacht,
omdat hij zonder club zat. “Ik woon in Kapelle, dus
Kloetinge ligt bij mij praktisch om de hoek. Het afgelopen seizoen was behoorlijk waardeloos, omdat
ik geen wedstrijden kon spelen. Met Kloetinge klikte
het direct. Het is een mooie familieclub.”
Aanvaller Tom Wuyts (21) uit Krabbendijke kwam
over van de Bredase beloften. “Toen ik hoorde dat
er geen plaats meer voor me was bij NAC, hoopte ik

op een andere profclub. Die kwam er
niet. Omdat ik uit Zeeland kom, keek
ik al snel naar topclubs in het Zeeuwse
voetbal. De gesprekken met Kloetinge
liepen soepel. Er is me verteld over het
verenigingswezen, de gezelligheid en
dat alles goed geregeld is. Tot dusver
klopt het helemaal zoals ik het in m’n
hoofd had.”
Voor de twee jongens die uit Brabant
komen, was Kloetinge echter minder
bekend. Doelman Ramon van Aalst
(19) speelde weliswaar in het verleden
met Gastel tegen Kloetinge, maar de
exacte contouren van de vereniging
zal hij nog moeten leren kennen. Verdediger Ismail Isler (19) had zelfs nog
nooit van de club gehoord. “Maar het

lijkt alsof ik hier al een half jaar rondloop. Iedereen is goed met me.”
Doel
Alle vier hebben stiekem de hoop om
ooit nog bij een profclub aan de slag
te kunnen. De één spreekt het echter
wat nadrukkelijker uit dan de ander.
“Ik hoop me hier één of twee jaar te
ontwikkelen en dan alsnog de stap te
maken”, vertelt Ismail. “Misschien
vertrek ik wel naar een profclub in
Turkije, maar dat wacht ik af.”
Ramon hoopt zich op de lange termijn
te ontwikkelen bij Kloetinge. “Ik zal er
elke training voor vechten om mezelf
in de basisopstelling te spelen. Ik wil
het beste uit het team halen.”
Ondanks dat Tom nog maar 22 jaar

door Len Wolters

oud is, wil hij de groep op sleeptouw
nemen. “Ik ken de druk en heb al het
één en ander meegemaakt op voetbalgebied. Die volwassenheid hoop ik
enigszins over te kunnen dragen op de
groep. Wat de toekomst zal brengen,
wacht ik af. Maar ik streef nog altijd
naar het hoogst haalbare.”
Ook Francis wacht rustig af of hij ooit
nog de stap omhoog zal gaan maken.
“Het is niet zo dat ik me met twee vingers in m’n neus in dit elftal speel.
Jeugdvoetbal is anders dan seniorenvoetbal. Dit is veel meer fysiek. Dat is
wennen. Bovendien hebben we een
goede groep. We gaan er allemaal voor
knokken om terug naar de hoofdklasse te gaan.”
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RIJSOORD
Sportpark
Vlasstraat 1a
2988 XR Ridderkerk
Tel. 0180-420070
www.vv-rijsoord.nl

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

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

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

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

VV SMITSHOEK

HEERJANSDAM
Sportpark De Molenwei
Molenweide 1
2995 BL Heerjansdam
Tel. 078-6771983
www.vvheerjansdam.nl

PELIKAAN
Sportpark Bakestein
Middellijn 9
3335 KC Zwijndrecht
Telefoon 078-61011 5
www.vvpelikaan.nl

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

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

PRINSENLAND
(voorheen Dinteloord)
Sportpark
Steenbergseweg 97a
4671 BE Dinteloord
Tel. 0167-524175
www.vvprinsenland.nl

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

BALVEREN

IGING

1931
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NIEUW-LEKKERLAND
Sportpark Excelsior
Tiendweg 10
2957 TJ Nieuw-Lekkerland
Tel. 0184-681314
www.vvnieuwlekkerland.nl
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BRUSE BOYS
Sportpark Volharding
Nijverheidsweg 25
4311 RT Bruinisse
Tel. 0111-482089
www.bruseboys.nl

JE WI
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T

BRIELLE
Sportcomplex
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Tel. 0181-820180
www.vvbrielle.nl

SV OR

Naar goed gebruik werd in de voorbereiding weer een ‘culinair’ tochtje gemaakt op een mosselkotter.
Gastheer was Adriaan van de Plasse van Delta Mossel uit Yerseke, sinds kort ook lid van onze sponsorclub.
Namens de selectie dank voor deze fijne middag; we hebben weer genoten.

ZUID ND
LA

Kater?
‘’Het valt mee, in persoonlijk opzicht
heb ik het snel kunnen verwerken.
Na pakweg een half jaar buitenspel
te hebben gestaan met blessures en
met de voorgaande seizoenen in het
achterhoofd was de degradatie snel
te relativeren voor mijzelf. Na een zenuwslopende eindfase, waar het dub-

beltje net naar de verkeerde kant viel is het bij het team uiteindelijk ook doorgedrongen en wordt er met frisse moed naar aankomend seizoen gekeken.’’
Nieuw team, nieuwe trainer, wat kunnen we verwachten?
‘’Een creatief en aanvallend Kloetinge, een team dat het spel wil maken met
aanvallende intenties. Kloetinge zal uitgaan van eigen kracht in een zeer aantrekkelijke eerste klasse. De nieuwe aanwinsten en de terugkeer van Wouter de
Craene geven creatieve impulsen aan de selectie. Andere spelers zoals Mark
Schuit en Bjorn Quartel zijn onderhand in een fase beland waarin de nodig opgedane ervaring op het veld tot uiting gaat komen.’’
‘’Voor de buitenwereld leek het lang te duren voordat er aanwinsten werden gepresenteerd maar de technische commissie, in het bijzonder Jordan van Langevelde, heeft met gezond verstand gehandeld en voor een uitgebalanceerd team
gezorgd naar de wensen van de trainer en, met in mijn ogen, leuke aanvallende
intenties.’’
Doelstelling?
‘’Kloetinge belandt in een nieuwe competitie, er zijn spelers gekomen en gegaan en er staat een nieuwe trainer aan het roer. Op dit moment is een concrete doelstelling moeilijk te formuleren. Een eerste klasse met ex-hoofdklasse
teams als SHO en Smitshoek valt niet te onderschatten, maar al met al zal een
top 3 plek realistisch moeten zijn. De sfeer in de selectie is positief en er is veel
lust om weer bovenin mee te gaan spelen!’’
Kortom: Er mag genoeg verwacht worden van de groen-witten dit seizoen!

FOTO EMMA WEGDAM

Zondag 26 juli, precies 56 dagen na
de bloedstollende ontknoping. De glamoureuze setting is hotel & brasserie
Katoen. Dit gloednieuwe etablissement in Goes kan symbool staan voor
de wederopstanding van Kloetinge dit
seizoen, na een ietwat bewogen achterliggende periode. Aan de andere
kant van de tafel, verscholen achter
een bord met daarop de perfecte uitsmijter, zit mijn gesprekspartner Jaap
Esser. Ondertussen 13 jaar in de eerste selectie, twee keer gepromoveerd,
één keer speler van het jaar, de afgelopen vier seizoenen aanvoerder en
sinds afgelopen jaargang helaas drie
keer gedegradeerd met Kloetinge.

door Lennart Zweemer

Jaap Esser (links) in een geanimeerd gesprek met Lennart Zweemer
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Kloetinge
Heerjansdam
Prinsenland
Rijsoord
Oude Maas
Brielle
Nieuw Lekkerland

7 november (9)
• Heerjansdam
Nieuw Lekkerland
Pelikaan
Prinsenland
Rijsoord
SHO
Zuidland

-

Kloetinge
VVGZ
Bruse Boys
Oranje Wit
Oude Maas
Smitshoek
Brielle

5 maart (18)
Bruse Boys
• Nieuw Lekkerland
Oranje Wit
Pelikaan
Prinsenland
SHO
Zuidland

-

VVGZ
Kloetinge
Smitshoek
Oude Maas
Rijsoord
Brielle
Heerjansdam

12 september (2)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Oude Maas
Prinsenland
Rijsoord

-

Oranje Wit
Bruse Boys
Smitshoek
SHO
VVGZ
Zuidland
Pelikaan

14 november (10)
Brielle
Bruse Boys
Oranje Wit
Oude Maas
Pelikaan
Smitshoek
• VVGZ

-

Rijsoord
Prinsenland
Zuidland
Heerjansdam
SHO
Nieuw Lekkerland
Kloetinge

12 maart (19)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Oranje Wit
Oude Maas
Smitshoek
VVGZ

-

Bruse Boys
Rijsoord
Prinsenland
Pelikaan
Nieuw Lekkerland
Zuidland
SHO

19 september (3)
Bruse Boys
Nieuw Lekkerland
• Oranje Wit
Pelikaan
SHO
Smitshoek
Zuidland

-

Oude Maas
Heerjansdam
Kloetinge
VVGZ
Prinsenland
Brielle
Rijsoord

28 november (11)
Heerjansdam
• Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Prinsenland
Rijsoord
SHO
Zuidland

-

Brielle
Oude Maas
Pelikaan
VVGZ
Smitshoek
Oranje Wit
Bruse Boys

19 maart (20)
Bruse Boys
Nieuw Lekkerland
Pelikaan
Prinsenland
• Rijsoord
SHO
Zuidland

-

Oranje Wit
Brielle
Smitshoek
Heerjansdam
Kloetinge
Oude Maas
VVGZ

26 september (4)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Oude Maas
Prinsenland
Rijsoord
VVGZ

-

Pelikaan
SHO
Zuidland
Oranje Wit
Nieuw Lekkerland
Bruse Boys
Smitshoek

5 december (12)
• Brielle
Bruse Boys
Oranje Wit
Oude Maas
Pelikaan
Smitshoek
VVGZ

-

Kloetinge
SHO
Nieuw Lekkerland
Prinsenland
Zuidland
Heerjansdam
Rijsoord

2 april (21)
Brielle
Bruse Boys
• Kloetinge
Oranje Wit
Oude Maas
Smitshoek
VVGZ

-

Zuidland
Pelikaan
Heerjansdam
Prinsenland
Rijsoord
SHO
Nieuw Lekkerland

3 oktober (5)
Bruse Boys
Nieuw Lekkerland
Oranje Wit
Pelikaan
Prinsenland
• SHO
Zuidland

-

Smitshoek
Rijsoord
VVGZ
Heerjansdam
Brielle
Kloetinge
Oude Maas

12 december (13)
Heerjansdam
• Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Oude Maas
Prinsenland
Rijsoord
Zuidland

-

VVGZ
Pelikaan
Bruse Boys
Brielle
Smitshoek
Oranje Wit
SHO

9 april (22)
Heerjansdam
• Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Prinsenland
Rijsoord
SHO
Zuidland

-

Oude Maas
VVGZ
Smitshoek
Bruse Boys
Brielle
Pelikaan
Oranje Wit

10 oktober (6)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Oude Maas
Rijsoord
Smitshoek
VVGZ

-

SHO
Zuidland
Nieuw Lekkerland
Pelikaan
Prinsenland
Oranje Wit
Bruse Boys

23 januari (14)
Bruse Boys
Oranje Wit
Pelikaan
SHO
• Smitshoek
VVGZ
Zuidland

-

Heerjansdam
Brielle
Rijsoord
Nieuw Lekkerland
Kloetinge
Oude Maas
Prinsenland

23 april (23)
Brielle
Bruse Boys
Oranje Wit
• Pelikaan
SHO
Smitshoek
VVGZ

-

Oude Maas
Nieuw Lekkerland
Rijsoord
Kloetinge
Zuidland
Prinsenland
Heerjansdam

17 oktober (7)
Bruse Boys
Nieuw Lekkerland
Pelikaan
• Prinsenland
Rijsoord
SHO
Zuidland

-

Brielle
Oude Maas
Oranje Wit
Kloetinge
Heerjansdam
VVGZ
Smitshoek

30 januari (15)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Oude Maas
Prinsenland
Rijsoord
VVGZ

-

Smitshoek
Nieuw Lekkerland
Oranje Wit
Bruse Boys
SHO
Zuidland
Pelikaan

30 april (24)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Oude Maas
Prinsenland
Rijsoord

-

VVGZ
Oranje Wit
Bruse Boys
Zuidland
Smitshoek
Pelikaan
SHO

31 oktober (8)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Oranje Wit
ude Maas
Smitshoek
VVGZ

-

Nieuw Lekkerland
Prinsenland
Rijsoord
Bruse Boys
SHO
Pelikaan
Zuidland

13 februari (16)
Bruse Boys
Nieuw Lekkerland
Oranje Wit
Pelikaan
SHO
Smitshoek
• Zuidland

-

Rijsoord
Prinsenland
Oude Maas
Brielle
Heerjansdam
VVGZ
Kloetinge

7 mei (25)
Heerjansdam
• Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Prinsenland
Rijsoord
SHO
Zuidland

-

Smitshoek
Brielle
Oranje Wit
Oude Maas
VVGZ
Bruse Boys
Pelikaan

20 februari (17)
Brielle
Heerjansdam
• Kloetinge
Oude Maas
Rijsoord
Smitshoek
VVGZ

-

Prinsenland
Pelikaan
SHO
Zuidland
Nieuw Lekkerland
Bruse Boys
Oranje Wit

14 mei (26)
Brielle
Bruse Boys
Oranje Wit
• Oude Maas
Pelikaan
Smitshoek
VVGZ

-

Heerjansdam
Zuidland
SHO
Kloetinge
Nieuw Lekkerland
Rijsoord
Prinsenland
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5 september (1)
• Bruse Boys
Oranje Wit
Pelikaan
SHO
Smitshoek
VVGZ
Zuidland

VV K

ZUID ND
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DERDE PERIODE

JOHAN GELUK - FOTOGRAFIE

TWEEDE PERIODE

VOET

PROGRAMMA 2015 - 2016

EERSTE PERIODE

Ons team speelt altijd op zeker
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

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

