DRUKKERIJ ZEELAND-GOES

VV KLOETINGE

RonQuinten

FOTOGRAFIE

COVER - LODDERS GRAPHIC DESIGN

P R ES E N TA T I E G I D S

WAAR GAAT
GAAT UW
UW
VOLGENDE
VOLGENDE VAKANTIE
VAKANTIENAARTOE?
NAARTOE?
Roompot Vakanties
Roompot
Vakanties biedt
biedt voor
voor elk
elk wat
watwils.
wils.Van
Vanherfstherfst-tot
totzomervakantie
zomervakantieheeft
heeft
u de keuze uit de mooiste
mooiste vakantieparken
vakantieparkenin
inNederland,
Nederland,België
Belgiëen
enDuitsland.
Duitsland.

• Naar
Naar een
eenriante
riante bungalow,
bungalow, bosrijke
bosrijke
camping, familievilla
familievilla of
ofhotel
hotelaan
aande
dekust?
kust?
camping,
• Met
Met het
hethele
helegezin,
gezin,met
metvrienden
vriendenofoffamilie
familie
ontspannen en
en zwemmen.
zwemmen.
ontspannen
• Laat
Laat de
de kinderen
kinderenlol
lolmaken
makeninindede
Koos Kids
Kids Club.
Club.
Koos
• Ga
Ga lekker
lekker met
metz’n
z’nallen
allenuit
uiteten
etenininhet
het
Roompot restaurant.
restaurant.
Roompot

Samen genieten
Samen
genieten begint
begint met
met een
eenRoompot
RoompotVakantie!
Vakantie!
roompot.nl of bel 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m)
roompot.nl of bel 088 - 0444999

Inhoud
5
6
9
10
12
13
14
19
20
21
22
24
27
28
31
32
34
35
36
39
40
42
43
45
46
47
49
53
54
56
57
58
61
62

10

Clubinfo

Kloetinge verbreedt haar horizon
Gegevens tegenstanders
Marcel Lourens kan niet zonder voetbal
Een warm welkom
Jeroen de Jonge wil aansluiting hervinden
Jurgen van Cutsem - Roompot topman
Can Özgan toonde meermaals zĳn waarde
BCK ledenlĳst
BusinessClub Kloetinge trapt gaspedaal in

14

22
14

39

40

49

54

Hoe is het met Paul Schipper
Nieuwe spelers eerste selectie
Marĳn Meĳboom - zes dagen in de week
De selectie per linie
Ramon Janson - klaar voor nieuwe uitdaging
Teamfoto 1e selectie
Marnix Westrate ziet handel als uitdaging
Dylan Romĳn blĳft 'zĳn' Feyenoord trouw
Onze subsponsoren
Ton de Craene - vertrouwenspersoon
Bouwen op BCK-fundament
Ebi de Rĳke voelt zich thuis
Vincent Witkam blĳft zĳn club trouw
Jimmy Nieuwdorp - Ik neem er nog wel één
Luka Schrier - sterk op de vierkante meter
Tĳmen Bot en Luuk van Vossen
Grĳs tussen groen-wit
Lev van der Eng - tweede droomleven
Roos en Lieve van Vliet - voetballende zusjes
Jong en fanatiek - supportersclub
Diego Marĳs geniet van enthousiasme
Van Wesselopark tot Zwarte Cross
Uitsmĳtertje - Tom Wuyts
Speelschema 2018-2019

COLOFON

Presentatiegids vv Kloetinge
18e jaargang
Seizoen 2018-2019
Oplage 1500
Redactie
Adri de Bruine, Hannie Kloet
Henk Schalkoort, Len Wolters
Mmv: Bas Schuitert, Yannick
Sohilait, Job Zwamborn

58
Graﬁsche vormgeving
Henk Schalkoort
Cover: Johnny Lodders Design
Fotograﬁe
Ron Quinten, Joep Zoeteweĳ
Advertenties
Commerciële Commissie
commercielezaken@vvkloetinge.nl
Productie
Drukkerĳ Zeeland

3

de
bal is rond
de
bal
is
rond
bal is rond
de bal
bal is
isde
rond
de
rond

Scottweg 2, 4462 GS Goes Tel: 0113-215567 e-mail: info@baarends.nl www.autoschadeteam.nl

Scottweg 2, 4462 GS Goes Tel: 0113-215567 e-mail: info@baarends.nl www.autoschadeteam.nl

jammer dat
ons werk
onzichtbaar
is..
jammer
dat ons
werk onzichtbaar
is..

jammer dat ons werk onzichtbaar is..
jammerdatdatonsonswerk
werkonzichtbaar
onzichtbaaris..is..
jammer

ottweg 2, 4462 GS Goes Tel: 0113-215567 e-mail: info@baarends.nl www.autoschadeteam.nl
SGoes
GoesTel:
Tel:0113-215567
0113-215567e-mail:
e-mail:info@baarends.nl
info@baarends.nlwww.autoschadeteam.nl
www.autoschadeteam.nl

Bouwbedrijf v.d. Weert
Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

sligro.nl
4

Koos Vorrinkstraat 26
4463 TW Goes
Tel. 06-30 44 57 71

Voetbalvereniging Kloetinge
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Clubinfo
Opgericht 28 november 1931
Aantal leden 900
Clubkleuren:
shirt groen-wit gestreept,
broek wit, kousen wit-groen
Accommodatie:
3 grasvelden
1 kunstgrasveld
1 kunstgras-trainingsveld
overdekte tribune 250 pers.
Terrein:
Wesselopark
Noordeinde 5c
4481 BJ Kloetinge
Postadres:
Postbus 454
4460 AW Goes
tel. 0113 - 213173
www.vvkloetinge.nl

BESTUUR vlnr:
Conny Karelse, Arjo Schroevers, Antoine van Goethem, Laurens Oele, Anouk Meĳer, Jan-Kees de Bruine, Leo Slabbekoorn

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Voetbaltechnische zaken
Algemene zaken
Wedstrĳdzaken

Jan-Kees de Bruine
Anouk Meĳer
Arjo Schroevers
Connie Karelse
Leo Slabbekoorn
Laurens Oele
Antoine van Goethem

voorzitter@vvkloetinge.nl
secretariaat@vvkloetinge.nl
penningmeester@vvkloetinge.nl
jeugdzaken@vvkloetinge.nl
technischezaken@vvkloetinge.nl
algemenezaken@vvkloetinge.nl
wedstrĳdzaken@vvkloetinge.nl

0651 836 127
0653 540 645
0613 010 881
0612 574 569
0652 687 185
0651 072 777
0638 543 160

Manager
Voetbaltechnische zaken

Kees Zwamborn

keeszwamborn@hotmail.com

0631 766 734

Commerciële commissie

Dirk Rooze

commercielezaken@vvkloetinge.nl

0623 074 120

Jeugdcommissie
Voorzitter
Techn. coördinator
Wedstrĳdzaken

Connie Karelse
Willy Lund
Antoine van Goethem

jeugdzaken@vvkloetinge.nl
willy.lund@zeelandnet.nl
wedstrĳdzaken@vvkloetinge.nl

0612 574 569
0613 090 936
0638 543 160

Algemeen
Clubhuis
Clubmagazine
Ledenadministratie

Albert Joosse
Adri de Bruine
Wim de Vos

clubhuis@vvkloetinge.nl
clubmagazine@vvkloetinge.nl
ledenadministratie@vvkloetinge.nl

0646 753 592
0113 228 388
0113 220 263

John Heĳnsdĳk
Abko Nĳsse

john.heĳnsdĳk@rabobank.nl
abko@nĳsse.nl

0623 911 026
0622 412 625

Stephanie van Weele

jkdebruine@zeelandnet.nl

0646 258 455

Businessclub vv Kloetinge
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Sponsorhome
Evenementen
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KLOETINGE VERBREEDT HAAR HORIZON
Waar dient een voetbalvereniging voor?

Enkel om een balletje te trappen of reikt deze
verantwoordelĳkheid verder?

Voorzitter Jan-Kees de Bruine denkt het laatste.
“Kloetinge is te bescheiden. De club kan een
grotere rol van betekenis spelen voor de directe
omgeving”, ambieert hĳ.

Jan-Kees de Bruine, voorzitter
Len Wolters

In april dit jaar werden ongeveer
tien vrĳwilligers van onze vereniging
samengebracht op initiatief van het
bestuur. Onder meer een jeugdtrainer,
clubscheidsrechter, jeugdcoördinator,
speler van een lager seniorenteam en
een ouder, die de webshop beheert,
spraken onderling over het reilen en
zeilen binnen Kloetinge. Rabobank
Oosterschelde en NOC*NSF boden
ondersteuning.
Tĳdens de bĳeenkomst werd duidelĳk
dat Kloetinge - net zoals veel andere
clubs - een in zichzelf gekeerde vereniging is. De centrale beleidsvraag
luidde: ‘Hoe kunnen we het de leden
zo aangenaam mogelĳk maken?’
Het aanwezige tiental sprak de ambitie
uit om in de toekomst verder te kĳken
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'Kloetinge kan meer betekenen
dan de poorten van het Wesselopark:
de zogenoemde ‘open club gedachte’.
Maatschappĳ
De uitkomst vormde een eyeopener
voor voorzitter Jan-Kees de Bruine.
“We zĳn als club teveel in onszelf gekeerd. Kloetinge kan meer betekenen
voor de maatschappĳ dan nu het
geval is. Als grootste vereniging uit
de omgeving is de club dat aan haar
stand verplicht.”
Al jaren vindt het schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Goes plaats op
de velden van onze club. Twee jaar
geleden organiseerde Kloetinge 2 een
sportdag en barbecue voor vluchtelingen. "Vergelĳkbare initiatieven zĳn
tot dusver te vrĳblĳvend," meent De

Bruine. “Waarom zou een nabĳgelegen school zich in allerlei bochten
moeten wringen om een sportdag te
organiseren, terwĳl wĳ alle faciliteiten
in huis hebben?”
De eerste aanzet van de nieuwe gedachte is al gegeven.
Samenwerken
In het kader van de ‘open club gedachte’ wil De Bruine meer samenwerken
met allereerst de verenigingen op
het Wesselopark: tennisvereniging
De Bongerd en Schutterĳ Ravenstein.
“We kunnen elkaar versterken door
gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Het zou fantastisch zĳn wanneer
voetballers tĳdens de zomerstop hun
conditie op peil kunnen houden door

Eerste aanzet
Aankomend seizoen start Kloetinge een samenwerkingsverband met Voetjebal Zeeland.
Voetjebal is gericht op kinderen
van 2 tot en met 5 jaar. Kleuters en peuters maken voor het
eerst op een gestructureerde
manier (samen met een ouder) kennis met een bal. De
ochtenden vinden plaats in de
naastgelegen sporthal. Wouter
Duvekot, oud-speler van Kloetinge, verzorgt de sessies.

FOTO RON QUINTEN

voor de maatschappij dan nu het geval is'
een potje te tennissen.”
Ook wil de voorzitter structureel
overleg voeren met omringende voetbalclubs. “We kampen met dezelfde
problemen. Denk aan het onderhoud
van de velden, kantinezaken en vrĳwilligersbeleid. De praktĳk leert dat
verenigingen oplossingen zoeken
binnen haar eigen bestand, uit angst
dat de ‘buurman’ lucht krĳgt van de
problematiek.”
Die gedachte is volgens de Goesenaar
‘te krampachtig’. “Overleg maakt alles
beter. Je staat als collectief bĳvoorbeeld veel sterker tegenover de gemeente en de KNVB. Kloetinge mag,
gezien haar grootte, best een voortrekkersrol op zich nemen.” Het Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi in Omnium

Goes laat volgens De Bruine zien dat
samenwerking tussen voetbalclubs tot
mooie dingen kan leiden.

De club start met
een spreekuur
Input leden
De brainstormsessie, waaruit het idee
‘open club gedachte’ ontstond, deed
het bestuur enorm deugt. “De grote
winst was dat we van meerdere leden
te weten kwamen wat er leeft binnen
de club en wat de wensen zĳn.”
De club start daarom met een spreekuur. “Nu wordt het bestuur eigenlĳk
alleen benaderd als er echt problemen

zĳn”, stelt De Bruine. “Een ‘brand blussen’ levert schade op. Dat willen we
voor zĳn.”
De voorzitter denkt aan een maandelĳkse gelegenheid, waarbĳ leden hun
zegje kunnen doen. “Ik doel niet alleen
op het beantwoorden van vragen. We
willen weten wat er speelt binnen de
club. Ook hopen we op initiatiefvoorstellen. Bĳ onze vereniging lopen tal
van mensen rond met verschillende
kwaliteiten. Daar willen we gebruik
van maken.”
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BRIELLE
Sportcomplex
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Tel. 0181-820 180
www.vvbrielle.nl
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tasport
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TEGENSTANDERS

1E KLASSE B ZATERDAG

RĲSOORD
Sportpark 'Rĳsoord'
Vlasstraat 1A
2988 XR Ridderkerk
Tel. 0180-420070
www.vv-rĳsoord.nl

BVCB
Sportpark ‘De Sporthoek’
Sporthoekpad 1
2661 GV Bergschenhoek
Tel. 010-522 5484
www.bvcb.nl

FORUM SPORT
Sportpark ‘t Loo’
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Tel. 070-386 4302
www.forumsport.nl

RVVH
Sportpark 'Ridderkerk'
Sportlaan 12
2980 GE Ridderkerk
Tel. 0180-428 141
www.rvvh.nl

DELTASPORT
Sportpark ‘De Broekpolder’
Kooikersweg 2
3138 HE Vlaardingen
Tel. 010-475 0077
www.svdeltasport.nl

HEINENOORD
Sportpark 'De Tienvoet'
Tienvoet 4
3274 BN Heinenoord
Tel. 0186-601 398
www.svheinenoord.nl

SHO
Sportpark 'De Kikkershoek'
Langeweg 18
3262 LE Oud-Beĳerland
Tel. 0186-61 3053
www.vvsho.nl

KLOETINGE
Sportpark ‘Wesselopark’
Noordeinde 5c
4481 BJ Kloetinge
Tel. 0113-213 173
www.vvkloetinge.nl

SV HONSELERSDĲK
Sportpark 'De Strĳphorst'
De Strĳphorst 2
2675 WN Honselersdĳk
0174-626 272
www.svhonselersdĳk

POORTUGAAL
Sportpark 'Albrandswaard'
Albrandswaardseweg 84a
3172 XC Poortugaal
Tel. 010-501 7798
www.svpoortugaal.nl

WESTLANDIA
Sportpark 'De Hoge Bomen'
De Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwĳk
Tel. 0174-626 638
www.rkvv-westlandia.nl

DE MEEUWEN
Sportpark ‘D'n Hooghe Hilt’
Westkapelseweg 24
4374 BB Zoutelande
Tel. 0118-561 621
www.vvdemeeuwen.nl
DIE HAGHE
Sportpark ‘Ockenburgh’
Wĳndaelerweg 9
2554 BZ Den Haag
Tel. 070-232 5178
www.svdiehaghe.nl

LO E T I N G E
VV K

193 1

TUINHOUT EN
RONDHOUT
Bergen op Zoom
Breda
Etten-Leur
Goes

Middelburg
Roosendaal
Terneuzen
's-Hertogenbosch

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

www.houthandelkatsman.nl
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Marcel Lourens kan niet zonder voetbal
De Middelburgse oefenmeester heeft een
boeiend eerste seizoen achter de rug bĳ
Kloetinge in de eerste klasse. Het kostte tĳd
om de processen en mechanismen binnen de
vereniging te doorgronden en te omarmen.
“Je hebt niet alleen met je eigen elftal te maken”, stelt Marcel Lourens. ,,Dat is de charme
van deze club.”
Of het nu een bekende of een wildvreemde is, Marcel Lourens maakt
met iedereen een praatje. Ook tĳdens het interview begin juli, in de
tussentĳdse trainingsweek van het
nieuwe seizoen, wisselt hĳ een kort
woordje met voorbĳgangers. Soms
vluchtig, soms iets uitgebreider. Het
tekent de persoon achter de trainer.
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Marcel steekt zĳn gedachten niet
onder stoelen of banken, ook
niet tĳdens dit vraaggesprek. Nog
voordat de stoelen en tafel op het
terras voor de kantine gereedstaan,
vertelt hĳ wat er op het puntje van
zĳn tong ligt. “In mĳn hoofd ben
ik eigenlĳk nog bezig met vorig
seizoen. In juli vind ik het leuk om
met andere dingen bezig te zĳn dan
voetbal”, bekent hĳ.
Voetbaldier
De voorbereiding ziet er tegenwoordig anders uit dan pak ‘m beet vĳf
jaar geleden. Kloetinge 1 had na de
seizoensafsluiting een paar weken
rust, trainde vervolgens viermaal,

nam wederom een aantal weken
gas terug en startte daarna met de
voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar.
Na de eerste twee trainingsminuten
stroomde de energie weer door het
lĳf van de trainer-coach.
“De groep trapte direct het gaspedaal in. Deze afgetrainde beesten
zĳn stuk voor stuk liefhebbers. Het
was fantastisch om te zien. Zĳ zĳn
hier niet voor mĳ, maar omdat ze
graag voetballen.”
Even krabt de Middelburger zich
achter de oren, alsof hĳ zĳn eigen
gedachtegang niet helemaal goed
kan volgen. “Even rust vind ik heerlĳk. Maar na een paar dagen had

Hoofdklasse
Net zoals twee seizoenen geleden - onder toenmalig
hoofdcoach Arie van der Zouwen - haalde Kloetinge het
afgelopen voetbaljaar de nacompetitie. De halve ﬁnale
van het ‘seizoenstoetje’ vormde het eindstation. Sportlust’46 nam de strafschoppen beter en plaatste zich voor
de ﬁnale. “Dat deed pĳn”, benadrukt Marcel.
Vooral de manier waarop zorgde voor een wrange nasmaak. “Halverwege het seizoen wonnen we een periodetitel. Daardoor konden we rustig toewerken naar de nacompetitie. Ik probeerde dingen uit, om nieuwe inzichten
te krĳgen. Ook was de selectie grotendeels ﬁt.”
Na een moeizame eerste helft pakte Kloetinge de bezoekers bĳ de kladden. Dat resulteerde in enkele goede
kansen. De overwinning bleef helaas uit. “We waren nog
niet klaar...”, refereert hĳ aan de nacompetitie. “De groep
verkeerde in een ﬂow. Opeens was het voorbĳ.”
Dit seizoen hoopt Marcel zich opnieuw met Kloetinge te
mengen in de strĳd om promotie naar de hoofdklasse. “De
spelers zĳn weer een jaartje ouder. Ik ook. De competitie
is sterker dan vorig jaar. Meerdere ploegen gaan bovenin
meestrĳden. Er is geen ploeg - zoals Feyenoord - die er
met kop en schouders bovenuit steekt.”
Marcel poseert in zĳn woonplaats Middelburg
bĳ 'Miniatuur Walcheren'

Len Wolters

Het elftal zal zich in alle opzichten moeten ontwikkelen,
realiseert de coach zich. “We hebben verzorgd voetbal
laten zien, afgewisseld met slechte fases. Er moet op
het veld onderling meer afstemming komen.” Het devies
wordt: ‘alles willen winnen’. “Zelfs bĳ een potje klaverjassen moet je de beste willen zĳn, koste wat kost.”

ik weer zin om op het veld te staan.
Ik kan niet zonder het spelletje en de
spanning.”
Marcel is een liefhebber pur sang. “Ik
ben denk ik 169 uur per week met voetbal bezig”, grapt hĳ. De Middelburger
geniet van de emotie rondom het voetbalveld. “Bĳvoorbeeld als een opa langs
de zĳlĳn meeleeft met z’n kleinkind.”
Ook staat hĳ open voor interactie met
diverse mensen binnen de vereniging.
“Op zaterdagochtend bruist het op
het Wesselopark. Er zĳn enorm veel
mensen begaan met Kloetinge. Dat
is de charme van deze club. Tĳdens
thuiswedstrĳden vindt in de kantine de
grootste zaterdagmiddagborrel van de
provincie plaats.”
Marcel geeft de laatste instructies voor aanvang van het
nacompetitieduel tussen DTS'35 en Kloetinge.
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De zusjes Els (links) en Lonny de Jonge zĳn de eersten die de bezoeker tegenkomt bĳ de entree van het Wesselopark

Sinds afgelopen seizoen is de kassa bĳ de
entree van het Wesselopark weer voorzien
van een vast team. Er kon een streep door de
vacature en inmiddels zĳn de vaste bezoekers
gewend aan de nieuwe gezichten.

Voor de meesten zĳn Lonny en
Els geen onbekenden. Ze komen
van kleins af aan op het Wesselopark, al was dat in het begin
niet voor het voetbalspelletje.
"We korfbalden bĳ Blauw Wit.
Onze wedstrĳden
vonden plaats
op het voetbalveld van
Kloetinge. Na
ons
eigen
duel gingen
we bĳ de
voetballers
kĳken, ver-
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tellen ze lachend. De zusjes
bezoeken de laatste jaren hondstrouw thuiswedstrĳden van ons
eerste elftal. De twee volgen
de verrichtingen voornamelĳk
vanuit de kantine. Meerdere
keren werden ze geconfronteerd
met de grote vraag naar vrĳwilligers. "Toen we hoorden dat er
mensen gezocht werden voor de
bemanning van het entreehokje,
leek ons dat wel wat" aldus Els.
"We treden nu in de voetsporen
van Arjaan Korsuize, wie had dat
gedacht!"
Lonny en Els hebben het in hun
debuutjaar goed naar hun zin
gehad. "Het contact met de
stewards is goed en we proberen
zelf ook nog wat extra´s te bieden aan de bezoekers, zo blĳft
het leuk" aldus Els. Met Pasen

deelden de twee chocolade paashazen uit. In december waren ze
van plan om bezoekers een chocoladeletter aan te bieden. "Die
wedstrĳd ging helaas niet door.
Het was de laatste thuiswedstrĳd
van het kalenderjaar," vertelt
Lonny. ‘En zo zat ik thuis opeens
met een hele stapel chocoladeletters. Ja, dat is het risico van
ons vak" lacht ze.
Echte problemen hebben ze nog
niet ondervonden, al is het moeilĳk om de leeftĳd van sommige
bezoekers in te schatten. "Soms
geven we een kaartje van 6 euro
en horen vervolgens dat de betreffende persoon de 65 al ruim
gepasseerd is. Anderen nemen
het compliment dankbaar in ontvangst en houden wĳselĳk hun
mond."

In eerste instantie zou Jeroen de Jonge (22)
vorig seizoen de linksbackpositie bekleden.
Door het late vertrek van Julius Bliek naar FC
Dordrecht werd de Kapellenaar in het centrum geposteerd. Jeroen liet in zĳn eerste
seizoen bĳ Kloetinge een uitstekende indruk
achter. Door zĳn goede prestaties werd hĳ
verkozen tot ‘Speler van het Jaar’.

Len Wolters

Voorzitter
Jan-Kees d
e Bruine fe
verkiezing
liciteert Je
tot voetbal
roen met z'
ler van het
n
jaar

Jeroen de Jonge wil aansluiting hervinden
Twee seizoenen droeg Jeroen het shirt van eerstedivisionist FC Dordrecht, in de
jeugd en bĳ de beloften. Hĳ merkte dat veel spelers de club als opstapje zagen.
“Iedereen was in zekere zin egoïstisch. Spelers waren op zichzelf gefocust, inplaats van op het team. Bĳ Kloetinge trainen we ook hard, maar is het gezelliger.”
De linkspoot kwam over van Xerxes DZB, waar hĳ nauwelĳks minuten maakte.
“De selectie bestond uit veel ervaren jongens. Daardoor zat een basisplaats er

niet in. Af en toe moest ik met het
tweede mee. Dat doet wat met je. Ik
nam steeds minder risico binnen de lĳnen. In plaats van vooruit spelen, koos
ik voor een breedtepass. Dat was niet
de manier waarop ik wilde voetballen.”
Bĳ Kloetinge vond hĳ direct z’n draai.
“Ik kreeg vertrouwen. Tactisch heb ik
me goed ontwikkeld. Ik weet precies
hoe ik bĳ veranderende situaties positie moet kiezen. Daardoor kom ik
minder in de problemen.”

FOTO'S RON QUINTEN

Plezier
Voor Jeroen is het belangrĳk dat prestatie en lol samengaan. Bĳ Kloetinge
is dat het geval, ervaart hĳ. “De gehele
selectie voetbalt voor z’n plezier. Mĳn
teamgenoten en ik hoeven niet persé
de stap omhoog te maken bĳ een andere club. We willen samen iets moois
neerzetten. Door deze mindset gun je
elkaar meer.”
Dit seizoen hoopt de verdediger opnieuw mee te strĳden om promotie.
“De competitie is sterker geworden.
Toch gaan we het voetbaljaar niet anders in vergeleken met vorig seizoen.
Een aantal jaren geleden heeft Kloetinge de boot gemist. Wĳ willen de
aansluiting hervinden en gaan daarom
vol voor promotie.”
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“Goedemiddag, welkom

en neem plaats. Wat wilt u
drinken?"

Jurgen van Cutsem (43),
bestuursvoorzitter van
Roompot-vakantieparken,
oogt ontspannen en geïnteresseerd. Precies zoals
we hem kennen. In het
clubhuis of businesshome
wisselt hĳ meermaals van
gedachten met selectiespelers, leden, beleidsbepalers
en sponsoren.

Roompot-topman verstaat
Jurgen noemt het een natuurlĳke vorm
van toegankelĳkheid. “Ik ben altĳd dezelfde jongen gebleven. Een hoge positie in het bedrĳfsleven verandert daar
niets aan. Je kunt me vrĳ aanspreken,
maar dan geef ik ook écht mĳn mening.” Aan duidelĳkheid geen gebrek.
Anderlecht
We spreken af dat voetbal de hoofdmoot van ons gesprek wordt. Al ontkomen we er vanzelfsprekend niet aan
om af en toe een uitstapje te maken
naar Roompot Vakanties. Er zĳn namelĳk genoeg raakvlakken. We gaan
terug naar 1975. “Ik ben geboren onder
de rook van het Astrid-park in Brussel
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(nu: Constant van de Stockstadion). Bĳ
RSC Anderlecht heb ik vanaf mĳn vĳfde
levensjaar alle afdelingen doorlopen,
met tussendoor een uitstapje naar
Aalst. In november 1997 brak ik beide
enkels tĳdens een zaalvoetbalwedstrĳd
en kwam er abrupt een einde aan mĳn
voetbalcarrière.”
Inzicht
Jurgen weet zich kort maar krachtig
te typeren als voetballer. “Inzicht en
techniek waren mĳn sterke punten. Ik
zocht altĳd het randje op binnen de
lĳnen. Vooruit denken ging me goed af.
Dat herken ik ook in mĳn functioneren
als CEO van Roompot. Strategisch ope-

reren en, om in voetbaltermen te spreken, de derde pass aan zien komen.”
Bĳ Roompot gaat het om dagelĳks goed
presteren voor een optimaal resultaat.
“Sommige mensen zeggen dat Frankrĳk
tĳdens het WK-voetbal in Rusland geen
goed voetbal liet zien. Maar ze haalden
wel het hoogste rendement. Bĳ Roompot gelden dezelfde wetten. Het gaat
om winnen.”
Countervoetbal
De uitschakeling van het Belgisch voetbalteam op het WK heeft Jurgen geen
slapeloze nachten bezorgd. “We hebben het tot aan Frankrĳk goed gedaan.
België beschikt over een goeie centrale

JURGEN VAN CUTSEM
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de kunst om vooruit te denken
as. In België werd gezegd dat de Fransen niet goed speelden. We moeten
echter realistisch zĳn. Frankrĳk pakte
het slim aan. Het gaat tenslotte om het
resultaat.”
Dat realisme klinkt ook door als we de
speelwĳze van onze zuiderburen onder
de loep nemen. “Iedereen noemt het
omschakeling, maar België speelt gewoon countervoetbal.”
Verschillen
Jurgen ziet nog steeds grote verschillen
tussen het Nederlandse en Belgische
voetbal. “In België is de speelruimte
beperkter vanwege de verdedigende
instelling van ploegen. De fysieke pa-

raatheid is hoger en er wordt nog veel
zonder bal getraind. Dat geldt zowel
voor jeugdteams als voor ploegen van
een lager niveau. Eerst een uur lopen
en dan komt de bal erbĳ.
Nederlandse teams spelen van nature
aanvallender en de Nederlander is
assertief, zowel binnen als buiten het
veld. Verder zĳn de accommodaties
van voetbalclubs in Nederland van een
hoog niveau.”
Schoenen in de modder
Toch zĳn er ook zaken in het Nederlandse voetbal die Jurgen tegenstaan.
“Kunstgras kan me gestolen worden.
Ik vind het niks. Je haalt elementen

weg die thuishoren op het veld. De
tackle verdwĳnt, fysieke spelers kunnen
moeilĳker uit de voeten en je krĳgt een
soort zaalvoetbal. Als het in Nederland
een uur regent, worden wedstrĳden
afgelast. In België spelen ze bĳna altĳd,
ook al verdwĳnen je schoenen in de
modder.”
Eden Hazard
Even terug naar het WK-voetbal: Eden
Hazard of Kevin de Bruyne?
Jurgen: “Eden Hazard”, klinkt het overtuigend. “Hazard kan zĳn tegenstander
voorbĳ en dat kan De Bruyne niet.”
Jurgen vertaalt zĳn denkwĳze naar de
werkvloer. “In mĳn positie als bestuursVervolg op blz. 17
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dan merk je het verschil

0118-674388 | INFO@RBKVERHUUR.NL

WWW.RBKVERHUUR.NL

NIEUWBOUW • VERBOUW
RENOVATIE • RESTAURATIE

ALBERT PLESMANWEG 19, 4462 GC GOES • TEL. 0113 221040 • WWW.JVANDELINDE.NL
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'Af en toe moet je solistisch opereren'
voorzitter van Roompot ontkom ik
er niet aan om af en toe solistisch te
opereren, hoewel ik ook deel uitmaak
van een team, net als Harzard.” Maar
wat heeft u dan van De Bruyne?. “Zĳn
Inzicht.”
Kloetinge
Richard en Dies de Jonge gaven Jurgen
tien jaar geleden het laatste zetje om
zich aan te melden als lid van Kloetinge. “Ik ontmoette de broers op een verjaardagsfeestje en heb me uiteindelĳk
aangemeld. Ik heb nog in het tweede,
derde en vierde elftal gespeeld. Tegenwoordig speel ik 35+ voetbal. Ook ben
ik actief bĳ het zaalvoetbalteam van
Corstanje Assurantiën.”
Jurgen laat zich met regelmaat zien
op het Wesselopark. “Ik ga met plezier

naar de club en spreek buiten het voetbal ook regelmatig af met mensen van
de vereniging. Ik heb er inmiddels een
vriendenkring opgebouwd.”
Professioneler
Enkele malen per jaar ziet Jurgen onze
hoofdmacht aan het werk. “Het voorbĳe seizoen kwamen ze voetballend
tekort. Verdedigend was het goed,
maar het ontbrak aan een goede middenas en een balvaste spits."
Zĳn interesse voor voetbalvereniging
Kloetinge gaat echter verder. “Kloetinge behoort voor wat betreft uitstraling
en het hanteren van normen en waarden tot de betere clubs in Zeeland. Er
valt organisatorisch echter nog veel te
winnen."
Jurgen pleit voor investeringen. "Als

je mee wilt blĳven doen, moet het
professioneler. Neem bĳvoorbeeld het
clubhuis en sponsorhome. Voeg die
twee samen, waarbĳ je van het sponsorhome ook het clubhuis binnen kunt
lopen. Je bent één club. Nu is sprake
van scheiding der machten.”
Kwaliteit aan de kust
Over investeren gesproken. Roompot
Vakanties is met zĳn vele parken een
begrip in Zeeland en daarbuiten. Het
bedrĳf heeft veel geld en energie
gestoken in de restyling van diverse
parken. Dat begint haar vruchten af te
werpen.
Jurgen: “De parken zĳn luxer en exclusiever geworden. Verder zetten wĳ in
op kwaliteit aan de kust. Daar willen
we onderscheidend in zĳn."

Nieuw hoofdkantoor

Het nieuwe hoofdkantoor van Roompot Vakanties aan de Nansenbaan te Goes
wordt onderscheidend en opvallend. Een blikvanger aan de A58 richting de
Zeeuwse kust. “Het wordt een functioneel en modern gebouw met een aantal
voorzieningen, die gericht zĳn op het welzĳn van de medewerkers”, stelt Roompot-topman Jurgen van Cutsem. Wat vakantiegasten bĳ Roompot Vakanties al
jaren ervaren, wordt straks ook de beleving van het personeel.
Roompot Vakanties, samen genieten.

Art impressie van het nieuwe hoofdkantoor
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hallojoost.nl

JOOST van WEA

Een extra
vestiging
in Zeeland?

Joost. De online accountant van jouw toekomst.
Joost regelt snel, efficiënt en voordelig je financiële zaken. Joost zorgt
dat jij als ondernemer nooit voor financiële verrassingen komt te
staan en beperkt risico’s tot een minimum. Joost heeft namelijk een
uniek product: de Volgend Jaarrekening.
Met de Joost Volgend Jaarrekening krijg je niet alleen inzicht in de
huidige financiële situatie van jouw onderneming, je hebt voortaan ook
optimaal inzicht in je toekomstige cijfers.
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wea0061-joost-adv-264x398.indd 1

Via de online klantportal van Joost beschik je 24/7 over de meest
actuele stuurinformatie. Je krijgt volledig grip op jouw financiële
toekomst. Erg prettig en wel zo rustig ondernemen.
Kortom, met Joost van WEA sta je in het heden, ken je het verleden
en anticipeer je op de toekomst. Stap over naar de accountant van nu.
Kijk voor meer informatie op hallojoost.nl of bel met één van onze
specialisten op 088 HALLO JOOST

17-11-16 10:10

CAN
ÖZGAN
toonde meermaals
zijn waarde

Len Wolters

Hĳ speelde in het centrum
van de verdediging, als controlerende middenvelder,
op ‘tien’ en in de spits. Can
Özgan (20) mag met recht
de kameleon van Kloetinge
genoemd worden. In de
slotfase van het
afgelopen seizoen werd hĳ
voornamelĳk
als breekĳzer
in de voorhoede
gebruikt. “Mensen denken
dat ik voortdurend in de
sportschool train. Dat is niet
zo. Het is mĳn bouw.”
Met hoge verwachtingen startte
Can aan zĳn tweede seizoen in de
Kloetingse hoofdmacht. Een liesblessure gooide echter roet in het eten.
Tot begin december moest hĳ noodgedwongen langs de kant toekĳken.
“Omdat ik niet kon trainen, liep ik een
conditionele achterstand op. Op het
moment dat ik terugkeerde moest ik
ﬂink aanpoten.”
Mede door de prestaties van zĳn
teamgenoten was het lastig om een
basisplek te veroveren. Desondanks
toonde hĳ meermaals zĳn waarde.
De rechtspoot werd als breekĳzer
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Kameleon gooit de beuk erin
gebruikt. De ene keer in de basis, een andere keer als verse kracht in de tweede helft. “Met mĳn rendement voor het doel zat het goed. Telkens had ik het
gevoel dat ik zou scoren. Misschien is ‘op de goede plek staan’ wel een kwaliteit
van me.”
De ’s-Heerenhoekenaar richt zich aankomend seizoen op de spitspositie. Al gaat
het ‘m vooral om minuten maken. “Af en toe zĳn die positiewisselingen lastig.
Je moet voortdurend schakelen. Maar ik pas me wel aan. Voor een trainer is het
mooi dat hĳ iemand in de selectie heeft die overal in de as kan spelen.”
Stempel drukken
Can had in de nacompetitie tegen Sportlust’46 dé mogelĳkheid om Kloetinge
naar de ﬁnale van de eindstrĳd te schieten. Hĳ wist echter niet te scoren. ,,Dat
deed wel een beetje pĳn. Ik had me bĳ wĳze van spreken onsterfelĳk kunnen
maken. Super jammer natuurlĳk... Dit seizoen hoop ik er meer mĳn stempel op
te drukken.”

19

Presentatieavond
Automotions Goes

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge
A
•
•
•
•
•
•

Addict BV
Afbouwned bv
Afvalservice Zeeland bv
Allro-Plast Carrosserieën bv
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De Baar & Leendertse
Baker Tilly Berk nv
Bakker Boer
BooNe Optiek
Bouwbedrijf De Boeck bv
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J.C. Dekker bv
Des Detach
DM-Fruit
Van den Dongen Parket
Drogist.nl
Drukkerij Zeeland
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Endura Sport Goes
Everbake nv

F

• Faktor Civil Engineering bv
• Verf Groothandel Franse
• 4U Group Personeelsdiensten

G
•
•
•
•
•
•

H
•
•
•
•
•
•
•
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Geluk Groep
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De Haze Consultancy
HDV Steigerbouw
HE Facility & Services bv
H&G
Hofman Productions
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Meesters De Koeijer
Komal BV
Kookwereld Goes
Kuijpers Utiliteit Zuid
Autoschade Cor Lagendijk
Laspartners Multiweld bv
LEO Interieurgroep bv
Limit Fotograﬁe
Bouwbedrijf J. v/d Linde
Livingstone bv
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• LMG
• BouwCenter Logus
• Luximprove

M

• MD Autotechniek
• Glashandel Melieste bv
• MOOOI makers & kappers

N

• Het Natuursteenhuis bv
• Nilsson
Communicatie Kunstenaars
• Nijsse Assurantiën bv

O

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

P

• Tuincentrum/Hoveniersbedrijf
Paardekooper
• PCI Management bv
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plan & Omgeving bv
• Plieger bv
• Auto Poppe
• Proﬁle Tyre Center
• ProTech Monte Carlo

R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rabobank Oosterschelde
Rave - gerechtsdeurwaarder
REGO Tuinidee
Technisch Handelsbureau
Rensa bv
Rico Moda
Bouwbedrijf Rijk
Accountants- en Adviesgroep
Rijkse
Roode Handel
Roompot
Architektenburo Roos en Ros

S

• Aannemingsbedrijf
Van Sabben bv
• Safe Store Goes
• Sigma Personeelsdiensten
• Sligro Goes
• So What Nederland bv
• Smulderstextiel.nl
• Stad & Zeeland NVM
Makelaars

T
•
•
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Taste Culinair
Techno West Services
Traas Ongediertebestrijding
Trainews
TRIAS Notarissen

U

• UPTA Horeca Automatisering

V
•
•
•
•
•

Foto Verschoore
VICI Advocaten
Eethuis-spelerij Vierlinden
Piet Vogelaar Business Rent
Vuyk Accountants
en Adviseurs

W

• WEA Accountants &
Adviseurs Zierikzee
• Wigman van Dijk
• Woninginrichting-AANHUIS.nl

Z

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

Voor informatie businessclub: 06 46 25 84 55 | info@bckloetinge.nl | www.bckloetinge.nl
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De commerciële commissie: vlnr. John Heĳnsdĳk,
Jan-Kees Dekker, Dirk Rooze, Joep Zoeteweĳ en Jan-Kees de Bruine

BusinessClub Kloetinge trapt gaspedaal in
Achttien nieuwe leden werden afgelopen seizoen verwelkomd bĳ
BusinessClub Kloetinge. John Heĳnsdĳk, voorzitter van de sponsorstichting, is bĳzonder te spreken over het behaalde resultaat.
“Omgerekend hebben we elke thuiswedstrĳd een nieuwe sponsor
verwelkomd. De commerciële commissie probeert met haar uitstraling en enthousiasme kandidaat-sponsoren te betrekken bĳ onze
vereniging.”

Slipstream
De samenwerking tussen Voetbalvereniging
Kloetinge en BusinessClub Kloetinge krĳgt
steeds meer gestalte. De onderlinge betrokkenheid wordt groter en er is sprake van uitwisseling
van kennis. “De voetbalvereniging heeft vanuit
een bepaalde visie een koers uitgezet en de BusinessClub volgt als het ware in de slipstream”,
vervolgt John.
Drang
De commerciële commissie wil de komende jaren haar taken beter verdelen en een nog betere
structuur aanbrengen. Door een prima mix van
mensen werpt dat nu al haar vruchten af.
John: “Iedereen heeft speciﬁeke kwaliteiten.
Het is een goede mengeling van enthousiaste
vertegenwoordigers van de voetbalvereniging
en businessclub.

'Sponsoren zijn onze ambassadeurs'
De heren van de commerciële commissie hebben een natuurlĳke drang om sponsoren warm
te maken voor de BusinessClub of vereniging. Ze
steken er veel energie in. En dat levert resultaat
op.”
Ambassadeurs
Een sponsor wordt vaak gezien als iemand die
de vereniging geldelĳk of in een andere vorm
ondersteuning biedt. “Als toegevoegde waarde willen wĳ onze sponsoren een één op één
contact bieden om het persoonlĳker te maken.
Hierbĳ is de samenwerking tussen de commerciële commissie en de businessclub een essentieel onderdeel.”
Tot slot merkt John op: “Uiteindelĳk is het ons
doel om ambassadeurs te maken van onze sponsoren. Een ambassadeur die promotie maakt
voor de vereniging en de sponsorstichting.”
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1996 - Paul (cirkel) en z'n teamgenoten vieren de overwinning op Harkemase Boys

Op zaterdag 25 mei 1995 kopte hĳ onze club voor het eerst in haar
bestaan naar het hoogste amateurniveau van Nederland. Op het veld
van 'De Valleivogels' in Scherpenzeel tegen Harkemase Boys zorgde
hĳ voor de bevrĳdende 2-1. Paul kan zich de beslissingswedstrĳd nog
goed herinneren. “Een voorzet van Alex Lourens verzilverde ik met
het hoofd." Volgens Paul was Alex 'de koning van de voorzet.' "De
promotie was een mĳlpaal voor de vereniging."

Hoe is het met...

PAUL

Spits schreef met zijn winnende kopbal geschiedenis
Helemaal gerust was hĳ er niet op die
dag. “Harkemase Boys was een ploeg
met grote sterke kerels. Ik dacht bĳ
mezelf: die zĳn niet normaal. Je kon ze
ook niet verstaan. Wĳ stonden niet direct bekend als een fysiek sterke ploeg.
Gelukkig heeft het voetbal uiteindelĳk
gezegevierd.”
Zĳn ogen twinkelen, met die steeds terugkerende lach. Een duidelĳk kenmerk
van Paul.
Huntelaar
Het is genieten om met Paul Schipper
terug te kĳken op zĳn voetbalcarrière.
Zĳn enthousiasme druipt er nog vanaf
en hĳ is scherp in zĳn analyses. “Ik was
een echte liefhebber, zowel van het
voetbal als alles er omheen. Ik heb een
geweldige tĳd gehad bĳ Kloetinge. Het
is een warme club.”
De 55-jarige Middelburger kende zĳn
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mogelĳkheden en beperkingen. “Ik was
geen pingelaar. Ik was dodelĳk binnen
het strafschopgebied, had gevoel voor
de juiste positie en was bovendien kopsterk. Ja, een 'torinstinct' had ik zeker.
Laatst vergeleek iemand mĳ met KlaasJan Huntelaar. Daar kan ik me wel in
vinden.”
Scherpte
Met iets meer branie was Paul waarschĳnlĳk een nog betere voetballer geworden. “Ik was niet brutaal genoeg en
trad ook nooit op de voorgrond. Toch
was ik door mĳn scherpte voor het doel
een gevreesde spits bĳ tegenstanders.
Dat lieten ze onderling merken door elkaar wakker te houden. Blĳf nou bĳ die
Schipper was een veel gehoorde kreet.”
Zenuwachtig
Na de promotie naar de eerste klasse

Met zĳn 'torinstinct' was Paul dodelĳk binnen
de zestien.

(een jaar later werd dat hoofdklasse)
zwaaide Diederik Hiensch de scepter
over het eerste elftal. “Ik kan me zĳn
eerste bespreking nog herinneren”, zo
begint Paul grinnikend. “Hĳ oogde zenuwachtig en had een beker thee of kofﬁe in zĳn hand toen hĳ de bespreking

SCHIPPER
begon. Aan het eind zat er niet veel
meer in. Dat kwam niet door de slokken
die hĳ nam, maar door het schudden
met zĳn hand koos de inhoud een andere weg," vervolgt Paul. "Ik dacht: wat
moet dat worden?"
Diederik bleek een prima trainer en een
heel sociaal mens, aldus de Middelburger. "Toen ik op 34-jarige leeftĳd de
schoenen aan de wilgen hing, ben ik op
zĳn advies assistent-trainer geworden
van het eerste.”
Tweede viool
Paul is zelf nooit hoofdtrainer geworden.
Daar lag zĳn ambitie niet. “Het zat niet
in me. Ik speelde graag tweede viool en
wilde soms lekker gek doen. Als trainer
wordt je dan niet serieus genomen.”
Paul speelde in het verleden samen
met onze huidige hoofdtrainer Marcel
Lourens. “Toen Marcel nog voetbalde,
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wist ik al dat hĳ trainer zou worden. Dat
heeft altĳd in hem gezeten. Hĳ ging
met Diederik ook vaak in discussie over
zaken die in het veld gebeurden.”
Willingen
De oud-spits heeft van zĳn overgang
van Middelburg naar Kloetinge nooit
spĳt gehad. “Ik was het plezier kwĳt bĳ
Middelburg en wist niet wat me overkwam bĳ Kloetinge. Ik voelde warmte
en ervaarde gezelligheid."
Vooral de trainingskampen kan hĳ zich
nog goed herinneren. "Toen we tĳdens
de winterstop voor het eerst op ‘trainingskamp’ naar Willingen (Duitsland)
gingen, wist ik niet wat ik meemaakte.
Piet Remĳn (Piet Plan), Ad Anthonisse,
Kees Kleppe en Leo Slabbekoorn waren
min of meer de grondleggers van dat
veelbesproken en jaarlĳks terugkerende
uitje. Het waren gouden tĳden.”

1996 - De derby's tegen Hoek waren altĳd speciaal.
Paul Schipper in duel met Geert de Poorter.

Schappelĳk
In zĳn vier seizoenen (1993-1997)
scoorde Paul 46 treffers. In het seizoen
2000-2001, toen hĳ assistent-trainer
was, schroefde hĳ dit aantal op naar 47
door tegen Achilles Veen als invaller te
scoren.

Paul stond er goed op bij
onze supporters
“Mooi aantal vind ik. Zevenenveertig
keer juichen in het shirt van Kloetinge.
Ik heb er van genoten en ik denk dat de
supporters me wel mochten. Volgens
mĳ was ik altĳd een schappelĳke kerel.”
Wat dat laatste betreft: het lĳkt of de
tĳd heeft stilgestaan. Paul Schipper
klinkt, denkt en lacht nog altĳd als een
schappelĳke vent.
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Kent u ze al?

De nieuwe spelers van onze 1e selectie
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NAAM

Tijmen Bot (19)

Jeroen de Wild (23)

Demy Kole (21)

Luuk van Vossen (19)

POSITIE

Centrale verdediger

Aanvallende middenvelder

Spits

Aanvaller of nummer '10'

VORIGE
CLUB

WVV’67, RBC Roosendaal,
Antwerp FC, RBC Roosendaal,
Kloetinge JO19-1

Colĳnsplaatse Boys, JVOZ,
MZC’11, Kloetinge 2

Sinds de ministars bĳ
Kloetinge

vv Zierikzee, MZC’11,
Kloetinge JO19-1

EIGENSCHAPPEN

Koppend sterk en een mooie
lange trap.

Een redelĳke trap. Ik moet
wat minder bezig zĳn met
de scheidsrechter, haha.

Sociaal, rustig, teamplayer,
fysiek sterk, scorend vermogen en diepgang.

Doorzettingsvermogen,
sociaal, niet bang om risico’s
te nemen en behulpzaam.

AMBITIES

Zo snel mogelĳk een
vaste waarde bĳ Kloetinge 1
worden.

Veel minuten maken in het
eerste. Hoofdpunt: beter
worden.
Na de kansloze degradatie
van MZC'11 wil ik het plezier
terugvinden.

Na een slepende blessure
van meer dan een jaar
wil ik me terugvechten in
Kloetinge 1.

Mĳn debuut maken in het
eerste elftal en daarna een
belangrĳke speler worden
van Kloetinge 1.

WAAROM
KLOETINGE?

De ambitie van de club
spreek me erg aan. Er wordt
bewust voor de jeugd gekozen. Ook spelen(den) diverse
familileden bĳ Kloetinge.

Bĳ Kloetinge voel ik me
thuis, iedereen kent elkaar.
Dat kenmerkt de club.

Ik speel al sinds mĳn vĳfde
bĳ Kloetinge en daarom wil
ik, als echte Kloetinge-jongen, proberen basisspeler
van Kloetinge 1 te worden.

Ik speelde bĳ JO17 van
MZC’11 en mocht een keer
meetrainen bĳ Kloetinge.
Een mooie stap vooruit
bĳ één van de beste amateurclubs van Zeeland
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Achter vlnr:
Tĳmen Bot
Jeroen de Wild
Demy Kole
Luuk van Vossen
Gino Secrève
Voor:
Koen van de Berge
Nando Pĳnenburg
Guus de Leeuw

Gino Secreve (24)

Koen van de Berge (27)

Nando Pijnenburg (19)

Guus de Leeuw (19)

Centrale verdediger

Linksback of linkshalf

Doelman

Spits

Wolfaartsdĳk, Kloetinge 2

DFS (nu: De Westhoek),
Bruse Boys

Kloetinge, Sparta Rotterdam, G.O.E.S

Krabbendĳke, Yerseke

Fysiek sterk, redelĳk snel en
niet bang om af en toe door
te pakken.

Snelheid, goede mentaliteit,
linksbenig en een goede
voorzet.

Coaching, trap, reactiesnelheid en ik kan een wedstrĳd
‘lezen’.

Rustig, bescheiden en
gedreven.

Vaste waarde worden bĳ
Kloetinge 1. Na vele jaren ervaring opgedaan te hebben
bĳ het tweede ga ik er alles
aan doen om basisspeler te
worden.

Kampioen worden met
Kloetinge.

Mĳn ambitie is om via
Kloetinge hogerop te komen
in de voetballerĳ.

Zoals velen wil ik een
basisplaats veroveren en met
het eerste kampioen worden
dit seizoen.

Ik ben in de D-pupillen naar
Kloetinge gekomen, puur
voor het niveau. Uiteindelĳk
heb ik hier veel vrienden gemaakt. Voor mĳ is Kloetinge
een heel gezellige club.

Naast het eerste elftal focust
de club zich op het zĳn
van een goede vereniging.
Daarnaast heeft Kloetinge
een fantastische achterban
en daar kĳk ik erg naar uit.

Voor m'n vertrek naar Sparta
en G.O.E.S keepte ik in de
jeugd van Kloetinge. Na
een goed gesprek met de
trainer heb ik opnieuw voor
Kloetinge gekozen, want het
is en blĳft mĳn club.

Ik heb voor Kloetinge gekozen omdat ik het een mooie
club vind en omdat we een
goede selectie hebben.
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DE IMPACT VAN DATA

Tijdens Contacta.nl laten bedrijven en organisaties uit Zuidwest-Nederland en Vlaanderen zien waarmee zij zorgen voor
impact. Bezoek Contacta.nl en maak kennis met 350 exposanten
uit de regio.

6-7-8 NOVEMBER 2018







350 exposanten uit alle branches
24.000 bezoekers
15.000m2 beursvloer
Contacta Talks
Contacta Workshops
Live tv & radio

Meer info? Kijk op contacta.nl

HORECADESK.NL

Risicoanalyse
HR advies en ondersteuning
Business Intelligence
Financieel advies en ondersteuning

Horecadesk inc. - Anthony Fokkerstraat 79 - 4462 ES Goes - 0113-724944 - info@horecadesk.nl

Concept (door) ontwikkeling

De bal is rond...
© 2018 adidas AG

Bel Nijsse Assurantiën: 0113 27 58 00 voor zekerheid!
Nieuwe Burg 22-28 - Middelburg - tel. (0118) 611 741 - www.intersporterik.nl
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MARIJN
MEIJBOOM

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Zes dagen in de week
Adri de Bruine

Marĳn met dochter Frederique en zoon Tom

is hij op het Wesselopark te vinden

In het afgelopen seizoen trainde zoon Tom bĳ JO13-1 op maandag, woensdag en vrĳdag. Dochter Frederique trainde op dinsdag en donderdag bĳ
MO11-1. Marĳn Meĳboom woont in Wemeldinge en dat is 8 kilometer van
Kloetinge. “Het is te ver om de kinderen te laten ﬁetsen, zeker in de winter.
Ik haal ze op en meestal probeer ik een stukje van de training mee te pakken. Bĳ de zaterdagse wedstrĳden ben ik grensrechter. Mĳn vrouw wordt
langs de lĳn geﬂankeerd door de opa’s, die redelĳk fanatiek zĳn! En als
Kloetinge 1 thuis speelt, ben ik er ook vaak.” Hĳ is dus inderdaad 6 dagen
in de week op het Wesselopark te vinden.
Vrĳwilliger
“Er is bĳ een club als deze veel werk te verrichten. Ik vind het belangrĳk om
ook een steentje bĳ te dragen. Kloetinge heeft best veel vrĳwilligers, maar
nog altĳd niet genoeg. Ik geniet van de vroege wedstrĳden. Bovendien ben
een ochtendmens. De pupillen lĳken kriskras door elkaar te bewegen, maar
toch zit er structuur in.”
Het vrĳwilligerswerk is hem overigens niet vreemd, want zĳn vader Martin
is een aantal jaren penningmeester geweest van vv Kloetinge.

SHIRTSPONSOR
VAN DE 1E SELECTIE

LED of niet

Marĳn is één van de directeuren van Van
de Velde Installatiegroep. Deze naam
staat ook op de wedstrĳdshirts van Kloetinge 1 en 2. Het bedrĳf heeft onlangs het
hele kleedgebouw voorzien van LED-verlichting. Marĳn: ”Daarmee bespaar je
ongeveer 75% op de energiekosten en dat
tikt aardig aan. Veldverlichting vervangen
door LED-lampen is echter een kostbare
zaak.” Van de Velde Installatiegroep is
toekomstgericht. “We zĳn klaar voor de
vervanging van aardgas door warmtepompen en zonnepanelen.”
Mening redactie:
De gemeente is eigenaar van de velden en lĳkt
niet van plan te investeren in LED-verlichting
rond het veld. Voor hen levert het geen winst
op, omdat de club de energierekening betaalt.
Maar het zou wel passen in het toekomstgerichte
collegeprogramma.

Kreeft 5 - 4401 NZ Yerseke - www.van-de-velde.nl
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MIDDENVELDERS
Vlnr: Remco van Tiggele, Jeroen de Wild, Daan Esser, Valentĳn van Keulen,
Stefan Quinten, Thĳs van den Dries

TECHNISCH
E STAF
Vlnr: André
Krĳger (tea
mmanager
Marcel Lour
), Jan Kloet
ens (hoofdtr
(verzorger),
ainer), Jaap
Ramo
Pĳnenburg
(keeperstrai
ner),

nenburg
KEEPERS
t, Nando Pĳ
ell Braafhar
Vlnr: Mitch

capello
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TEXTILES

De selectie per linie
AANVALLER
S
Vlnr: Ramon
Janson, Dem
y Kole, Rut
Zittend: Xa
ger van Ross
nder van de
um, Guus de
r Poel, Luuk
van Vossen
Leeuw, Maa

rten van Vo
oren, Can Ö
zg

on Versluis
(verzorger),
, Dies de Jo
nge (mater
iaalbeheer)

RonQuinten

FOTOGRAFIE

an

VERDEDIGERS
Vlnr: Koen v.d. Berge, Timo Jansen, Jaap Esser, Jeroen de Jonge,
Tom Wuyts, Tĳmen Bot, Gino Secrève

Voor bovenstaande fotosessie waren we te gast bĳ
Eeterĳ-spelerĳ Vierlinden in Goes, waarvoor hartelĳk dank
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4-4-2 of 4-3-3?

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

www.bakertillyberk.nl

6160 BTB Gelgenheidsadv voetbal Goes 210x297mm.indd 1
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ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

29-06-2011 16:21:47

RAMON
JANSON

is klaar voor nieuwe uitdaging

'Hoog verwachtingspatroon legt geen extra
druk op me'
Hĳ heeft zĳn kunsten nog nauwelĳks
aan het Kloetinge-publiek kunnen tonen, maar Ramon Janson is duidelĳk
op de weg terug. “Ik heb in twee jaar
tĳd slechts een half seizoen kunnen
voetballen. Ik werk er hard aan om
honderd procent ﬁt te geraken.”
De 22-jarige aanvaller lĳkt op koers
te liggen. “Ik heb tĳdens de vakantie
hard getraind om mĳn conditie te
verbeteren. In wedstrĳden merk ik wel

dat ik ritme mis. Ik voel dat ik van de trainer en vanuit de groep het vertrouwen
krĳg dat ik nodig heb. Het is nu al een wereld van verschil vergeleken met het
eind van vorig seizoen toen ik wat speelminuten kreeg.”
Talent
Supporters van Kloetinge zagen in de voorbereiding iets terug van de ‘ouwe
Ramon’. Ze zien dat de vleugelaanvaller aan kracht wint en zĳn positief gestemd.
“Het verwachtingspatroon bĳ MZC’11 (zĳn vorige club, red) lag ook altĳd hoog
als het om mĳ ging. Maar ik kan daar wel mee omgaan. Dat legt geen extra druk
op me."
Tactisch
Ramon merkt wel, nu hĳ weer volledig meetraint met de eerste selectie, dat
het niveau een stap hoger is. “Er wordt meer tactisch getraind en gehamerd op
vastigheden. Vaak gaat het ook om slimheid en kĳkgedrag van spelers. Ik sta te
popelen om aan de nieuwe uitdaging te beginnen.”

In de voorbereiding was de 'oude Ramon' weer zichtbaar, zoals hier tegen RCS

FOTO'S RON QUINTEN
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VV K

LO E T I N G E

19 31

Achter vlnr:
Rutger van Rossum,
Stefan Quinten, Can Özgan,
Guus de Leeuw, Demy Kole,
Gino Secrève,
Xander van der Poel
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Midden vlnr:
Ramon Versluis (verzorger), Dies de Jonge (materiaalbeheerder), Thĳs van den Dries, Maarten
van Vooren, Jeroen de Jonge, Mitchell Braafhart,
Nando Pĳnenburg, Timo Jansen, Jeroen de Wild,
Luuk van Vossen, André Krĳger (teammanager),
Jan Kloet (verzorger)

KLOETINGE 1

Voor vlnr:
Valentĳn van Keulen, Remco van Tiggele,
Ramon Janson, Jaap Esser, Marcel Lourens
(hoofdtrainer), Jaap Pĳnenburg (keeperstrainer),
Daan Esser, Koen van de Berge, Tom Wuyts,
Tĳmen Bot

seizoen 2018-2019
Eerste klasse B

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

MET DANK AAN ONZE SPONSOREN:
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Iets later dan gepland rĳdt
Marnix Weststrate in zĳn
personenauto het terrein van
Techno West Services aan de
Weihoek te Kruiningen op.
“Sorry”, klinkt het direct na
het uitstappen. “Net nog
even een kraan gekocht.”
Geen probleem, de zaken
gaan voor het meisje.

MARNIX WESTSTRATE
FOTO JOEP ZOETEWEĲ

'Mensen moeten aan ons denken als ze iets zoeken'

Techno West Services bv ziet handel als een uitdaging
Snelle jongen
De rondleiding door de imposante
loodsen op het terrein, gelegen aan
de A58 bĳ de afslag Yerseke, is veelzeggend. Met grote stappen baant
Marnix zich een weg tussen vorkheftrucks, die klaarstaan voor verhuur of
verkoop.
Ook leidt hĳ ons langs de reparatie-afdeling, waar druk aan machines
wordt gesleuteld, het magazĳn, opslag van onderdelen en de bedrĳfskantine.
“We verhuren, verkopen en repareren
gekochte of ingeruilde vorkheftrucks,
verreikers en terminaltrekkers. Handel voeren we met de hele wereld. Er
komen hier Duitsers, Fransen en zelfs
Koreanen over de vloer. Straks moet
ik ook nog even naar Duitsland."
Zĳn ogen twinkelen. “Handel is een
spel. Vooruitdenken en goed luisteren. Je laat de prĳs van een vorkhef-
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truck of verreiker vaak afhangen van de begeerte van een kandidaatkoper. Ik denk
wel dat ik een snelle jongen ben, in de goeie zin van het woord.”
Familiebedrĳf
Techno West Services is een echt familiebedrĳf. “We zĳn recht voor z’n raap. Iedereen kent zĳn of haar verantwoordelĳkheid. Ons bedrĳf, dat onlangs uitgebreid is
met een loods speciaal voor hoogwerkers, groeit omdat we meedenken met de
klant."
In 2014 verhuurde de onderneming nog tachtig machines en anno 2018 zĳn dat
er vĳfhonderd. "Belangrĳk is vooral dat mensen je kennen. Ze moeten onze naam
weten als iemand wat zoekt. Even Marnix bellen, dat kan veel oplossen.”
Marnix heeft o.a. de in- en verkoop van machines in zĳn portefeuille. “Ik ben zeg
maar alles wat op eur eindigt, dus: monteur, chauffeur en controleur, behalve
directeur.”
Sponsorhome
De 31-jarige Marnix laat zĳn gezicht regelmatig zien in ons sponsorhome. “Contacten zĳn belangrĳk. Vaak kom ik alleen. De diversiteit van mensen spreekt me aan
bĳ Kloetinge. Ik hoop tegelĳkertĳd iets voor hen te kunnen betekenen.”
Handel drĳven zit in de natuur van Marnix. Hĳ lĳkt er voor in de wieg gelegd, want
ondanks zĳn jonge leeftĳd kan deze ondernemer prima op eigen benen staan.
“Alleen praat ik niet zo graag over mezelf." Dat is kenmerkend voor de dynamische
ondernemer. Nee, Marnix heeft veel liever dat de mensen hem kennen.

DYLAN ROMIJN

blijft in goede en slechte tijden 'zijn' Feyenoord trouw
In Zeeland wonen nogal wat Feyenoord-fans en ook Kloetinge jeugdspeler
Dylan is supporter van de rood-witte club. Op zĳn vierde mocht hĳ met vader
Michael voor het eerst mee naar een wedstrĳd van zĳn club. Hand in hand
naar De Kuip. De trappen van het Feyenoord-stadion op, op weg naar een
plaatsje in de zon."De eerste keer was een wedstrĳd tegen PSV. Afgelopen
seizoen heb ik twee duels bezocht in de Champions League. Dat was geweldig
om mee te maken.”
Uit volle borst
Het eerste bezoek aan De Kuip kan
Dylan (14) zich nog goed herinneren.
“Dat maakte wel indruk. In De Kuip
heerst een geweldige sfeer en natuurlĳk zing ik het 'Hand in hand kameraden' uit volle borst mee. Het is er altĳd

gezellig.”
In de meeste gevallen zingen de
supporters in het vak van Dylan de
Feyenoord-spelers hartstochtelĳk toe.
“Soms roepen we ook weleens wat
naar de tegenstander. Dat hoort er
ook een beetje bĳ”, zo vervolgt Dylan.

Aanvaller van
Kloetinge JO15-2 let vooral
op Steven Berghuis
Steven Berghuis
Als Dylan, al lid van Kloetinge
sinds de ministars, naast zĳn
vader in De Kuip een wedstrĳd
van Feyenoord volgt, let hĳ vooral op de verrichtingen van ﬂankaanvaller Steven Berghuis. “Als
Berghuis een volle sprint inzet,
volgt er vaak een voorzet. Komt
hĳ vanaf rechts naar binnen, dan
zoekt hĳ met zĳn linkervoet vaak
de verre hoek”, klinkt het analytisch. “Ik kĳk altĳd speciﬁek naar
wat aanvallende spelers doen en
ik probeer dat op trainingen en in
wedstrĳden zelf uit.”
Berghuis en Van Persie zĳn duidelĳk de favorieten van Dylan.
“Berghuis scoort vaak, maar is
ook een man van de assist”, aldus
de aanvaller van JO15-2.
Verschil
Het kampioenschap van Feyenoord in 2017 was een hoogtepunt
voor Dylan. “Dirk Kuĳt heeft daar
een belangrĳke rol in gespeeld.
Hĳ nam het team op sleeptouw
en het elftal was in balans. Afgelopen seizoen werd er soms te
aanvallend gespeeld, waardoor
het verdedigend vaak open lag. Ik
vond verder dat Van Persie in een
aantal wedstrĳden te laat werd
gebracht”

Verder nog iets?
“De grasmat in De Kuip, daar kan
geen kunstgras tegenop.”

Dylan is al vanaf de ministars lid van Kloetinge

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

35

JAN KEES DEKKER

Jan pieter bevelander

ARJO SCHROEVERS

WEA ZUID-WEST / JOOST

WEA Zuid-West is een van de grotere
sponsoren van vv Kloetinge. Al een
aantal seizoenen staan ze met hun
label 'Joost' op de achterkant van de
shirts. Komend seizoen is ook het logo
te zien op het shirt van het eerste en
tweede elftal van vv Kloetinge. Maar
wie is eigenlĳk 'Joost'?
Al bestaan ze 100 jaar, WEA Zuid-West
zal nooit een traditioneel accountantskantoor worden. Ze bieden hun
klanten alle hulpmiddelen die het ondernemen makkelĳker maken. Niet te
veel terugkĳken, maar vooruit kĳken.
Met 'Joost' heb je direct inzicht in je
cĳfers. Eens per maand of kwartaal
is er een contactmoment met de ondernemer. Samen worden de actuele
resultaten naast de begroting gelegd.
Ook de cĳfers voor de komende maanden worden bekeken: wat is de volgende stap? Doordat de ondernemer zich
bewuster is van de cĳfers, gaat hĳ anders ondernemen en beter presteren.
Voor een vast bedrag per maand weet
je altĳd waar je aan toe bent.
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onze

erik huisson

INTERSPORT ERIK

Intersport Erik uit Middelburg is al
vele jaren als sponsor verbonden aan
vv Kloetinge. De sportwinkel van Erik
Huisson is leverancier van alle wedstrĳd- en trainingskleding, alsook de
ballen. Ook dit seizoen vinden we het
logo van zĳn sportspeciaalzaak weer
terug op de mouwen van de shirts van
onze eerste en tweede elftalspelers.
“Kloetinge blĳft een mooie vereniging.
Wĳ kunnen, mede op verzoek van de
club, hoogwaardige kwaliteit leveren”,
aldus Erik.

ERIK

JC DEKKER.NL

Vrĳwel elke thuiswedstrĳd van ons
eerste elftal is Jan Kees Dekker van
de partĳ. Zowel langs de lĳn als in het
sponsorhome en clubhuis. De eigenaar
van het aannemers-, verhuur- en transportbedrĳf JCDEKKER.NL is één van de
shirtsponsors van ons vlaggenschip.
JCDEKKER.NL heeft zich ontwikkeld
tot een specialist in hydraulisch palen
kraken. Het bedrĳf werkt voor gemeenten, overheidsinstellingen, woning- en
utiliteitsbouwers.

Jeroen
Gelok

frank groeneveld

AUTOMOTIONS

Patrick lindhout

Wij presenteren:

subsponsoren
TANK- EN APPARATENBOUW

'DE BLESSE’ BV (TAB)

Frank Groeneveld slaat weinig thuiswedstrĳden van Kloetinge over. “Voor
mĳ is het een leuke vorm van ontspanning. Ik kĳk graag een potje voetbal
en kan het ook goed vinden met de
jongens van de eerste selectie. Even
een praatje maken na aﬂoop, gezellig.”
Frank is directeur-eigenaar (DGA) van
Tank- en apparatenbouw ‘De Blesse’ BV
(TAB). De naam van zĳn bedrĳf prĳkt
ook dit seizoen weer op de broeken
van het wedstrĳdtenue van de selectiespelers.

PCI

Voor het tweede seizoen op rĳ is PCI
sponsor van de warming-up kleding
van ons eerste elftal. De complete
warming-up set is geschonken door
PCI, waarvan Bouman Kantoor Totaal
onderdeel uitmaakt.
PCI Nederland is de grootste onafhankelĳke adviseur en leverancier op het
gebied van documentoplossingen in
Nederland.
Manager Patrick Lindhout van Bouman KantoorTotaal hecht er waarde
aan dat het bedrĳf op een sportieve
wĳze wordt uitgedragen.

Op de achterkant van het wedstrĳdshirt van zo’n 600 spelers en
speelsters van onze vereniging staat de
naam van Automotions. En dat al drie
seizoenen oprĳ. Automotions is het
grootste mobiliteitsbedrĳf in ZuidwestNederland.
Directeur en mede-eigenaar Jeroen Gelok vindt het belangrĳk dat je met een
uniform shirt voor een bepaalde uitstraling zorgt. “Het kledingplan van vv
Kloetinge sprak ons direct aan. Daarom zĳn we er ook meteen ingestapt.”
Automotions heeft een ruime keuze als
het gaat om mobiliteit. Core-business
blĳft de verkoop van nieuwe of gebruikte auto’s. “Bĳ ons kun je ook terecht voor verhuur, verzekeren, ﬁnancieren of leasing. Zuidwest-Lease is met
zo’n 3000 lease-auto’s een grote speler
op de markt.”
Jeroen onderhoudt zĳn contacten
binnen vv Kloetinge voornamelĳk bĳ
thuiswedstrĳden van ons eerste elftal.
“Langs de lĳn en in het sponsorhome is
het altĳd gezellig. Het is een leuke en
actieve BusinessClub.”
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Fysiotherapie De Clavers
wenst vv Kloetinge een goed en blessurevrij seizoen toe.

Met 8 vestigingen in en om Goes zijn we altijd goed bereikbaar.

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)

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

WWW.BOUWMENSENZUIDWEST.NL

werk aan
je toekomst
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KIES EEN
OPLEIDING
IN DE BOUW

TIMMEREN
STUKADOREN
TEGELEN
METSELEN
TIMMER & MEUBELINDUSTRIE

Onze vereniging telt ruim
900 leden, een groot aantal
vrĳwilligers en tal van
coaches. Binnen zo’n complexe organisatie verloopt
de samenwerking tussen
allerlei geledingen niet altĳd
even gesmeerd. Niemand
werkt tenslotte alleen. Dit
kan leiden tot frustraties,
die gepaard kunnen gaan
met agressie of geweld. Onze
voetbalvereniging heeft
daarom, om misverstanden
uit de wereld te helpen, een
vertrouwenspersoon aangesteld.

VERTROUWENSPERSOON

TON DE CRAENE

FOTO JOEP ZOETEWĲ

blijkt een meerwaarde voor de vereniging

'Belangrijk is dat je
met de emoties van iemand
om kunt gaan'
De vertrouwenspersoon van voetbalvereniging Kloetinge is Ton de Craene.
“Tot mĳn taken behoren het opvangen, begeleiden en ondersteunen van
leden die een misstand aan de kaak
willen stellen. Ik analyseer het voorval
en adviseer hierover. Het kan zo zĳn
dat ik een verwĳzing naar professionele hulpverleners voorstel.”
Luisterend oor
Ton beseft de discretie binnen zĳn
werkzaamheden. “Ik heb een geheimhoudingsplicht. In alle gevallen gaat
het om gevoelige kwesties die op een
juiste manier opgelost moeten wor-

den. Denk hierbĳ aan agressie, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie.”
Ton is van mening dat het benoemen van een vertrouwenspersoon leden een
gevoel van veiligheid geeft. “Je voorkomt hiermee dat kwesties escaleren of een
eigen leven gaan leiden.”
Veilig gevoel
Volgens de Goesenaar laat een goede vertrouwenspersoon ruimte voor emotie.
“Het is belangrĳk dat je de gevoelens van anderen kunt vertalen en ze niet uit
de weg gaat. De betrokkene moet zich veilig voelen om zĳn of haar verhaal te
vertellen. Je moet breed onderlegd zĳn. Het is eigenlĳk een vak op zich.”
De meldingen van misstanden kunnen heel divers zĳn. “Het kan gaan om meldingen over coaches, begeleiders, medespelers of ouders. Een gesprek met de
persoon in kwestie en het maken van duidelĳke afspraken kunnen vaak afdoende
zĳn”, aldus Ton.
Oplossingen
Zĳn vrĳwilligerswerk als vertrouwenspersoon bevalt de 55-jarige ergotherapeut uit Goes. “Uit de gesprekken en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
en oplossingen leid ik af dat we als vereniging voorzien in een behoefte. De
hedendaagse maatschappĳ vraagt om bescherming van onze normen en waarden. Die bescherming kunnen wĳ als vereniging op deze manier bieden aan onze
leden.”
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Bedrĳven binnen onze BusinessClub Kloetinge (BCK) weten elkaar met
grote regelmaat te vinden als het gaat om het realiseren van nieuwbouw,
verbouw of bedrĳfsuitbreidingen. Opdrachtgevers speuren binnen
hun netwerk en selecteren de diverse disciplines die nodig zĳn voor de
realisatie van hun plannen. “Vaak gaat het om het verwezenlĳken van
een droom of wens”, zo weet directeur/architect Michel de Koeĳer van
RoosRos Architecten.

Bouwen
BCK-fun

ZAAL bĳ KATOEN
Ron Diephout van Hotel & Brasserie Katoen had zo’n droom. Een zaal voor bruiloften, feesten, recepties of vergaderingen. Een inspirerende ruimte welteverstaan.
“Het idee voor ZAAL bĳ KATOEN spookte al langer door mĳn hoofd."
De directeur van Hotel & Brasserie Katoen is overtuigd van de toegevoegde waarde
van de aanwinst. “De beleving die je krĳgt bĳ 'ZAAL bĳ KATOEN' is onderscheidend.
Door het vele glas krĳg je ook het gevoel van buiten mee. Deze zaal gaat veel
toevoegen aan de stad Goes en aan het Bleekveld.”
Synergie
Bĳ de nieuwbouw van Hotel & Brasserie Katoen kozen Ron en zĳn vrouw Vivian
ervoor om met meerdere partĳen van BusinessClub Kloetinge in zee te gaan. Dat
beviel dusdanig, dat er opnieuw voor een samenwerking is gekozen. RoosRos Architecten, Bouwbedrĳf van de Linde, Leo Interieurgroep, Installatiebedrĳf Van de
Velde, Meesters de Koeĳer, ZSB Constructie, Zuidweg-Zwartepoorte en J.C. Dekker
zĳn ook nu weer van de partĳ.

Hotel & Brasserie
Ron: "We leggen de lat hoog. Daar
leveren alle samenwerkende bedrĳven
binnen ons project hun bĳdrage aan. Er
is sprake van synergie”, zo doceert de
eigenaar.
Met andere woorden: het effect van
deze samenwerking is groter dan het
resultaat van elk bedrĳf afzonderlĳk.

Michel Sinke van Glashandel Melieste houd van persoonlĳk contact
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Karakter
ZAAL bĳ KATOEN maakt het drieluik
met de brasserie en het hotel compleet. “We blĳven kwaliteit leveren op
alle fronten. Bĳ Brasserie Katoen kun
je ongedwongen binnenlopen. Het personeel zorgt voor het karakter in onze
zaak”, aldus Vivian. Het hotel had over
2017 het cĳfer 9.4 bĳ booking.com.
Nog even terug naar ZAAL bĳ KATOEN.
Breed gebarend wil Ron nog wel een
tipje van de sluier oplichten over het
toekomstig resultaat. “De bar in de
nieuwe zaal wordt een blikvanger." De
gekozen kleur is symbolisch voor vv
Kloetinge. "Groen marmer."
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n op
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Ron Diephout:
'Door het vele glas krĳg je het
gevoel van buiten mee'

'Vaak is het
een kwestie van
gunnen'

Katoen en Glashandel Melieste
Glashandel Melieste
Bĳ Glashandel Melieste hebben ze recent een uitbreiding van de bedrĳfspanden en vernieuwing van de showroom
achter de rug. Directeur Michel Sinke
heeft bĳ de voorbereidingen op de
nieuwbouw (650 m2) een keuze gemaakt uit partĳen die bĳ zĳn bedrĳf
passen.
Michel: “RoosRos Architecten heeft
onze plannen uitgewerkt en bouwbedrĳf Van de Linde was de hoofdaannemer. Daarnaast hebben wĳ zelf de
Businessclub-leden Faasse Fermont,
Gerrit de Jonge Techniek en Tuincentrum Paardekooper ingeschakeld. Deze
bedrĳven leverden tevens een bĳdrage
bĳ de vernieuwing van de showroom.
Maar ook ZSB-staalconstructie, Komal
bv (kozĳnen), Afbouwned en Livingstone hadden hun aandeel" somt Michel op. "Tenslotte konden wĳ bĳ onze
bedrĳfspresentatie in maart 2017 genieten van de culinaire specialiteiten van
De Bult en Taste Culinair.”

Gunnen
Bĳ Glashandel Melieste krĳgen businessclub-leden zoveel mogelĳk voorrang
ten opzichte van andere partĳen.
Michel noemt moeiteloos twintig bedrĳven op, waarmee hĳ samenwerkt. “Ik ga
zelfs naar een kapper die lid is van onze
sponsorclub."

Onderlinge samenwerking met
een maximaal resultaat.
Daar tekent toch
iedere voetbaltrainer voor?
Volgens de directeur is het 'een kwestie
van gunnen'. "Dat maakt zaken doen
leuk. De voetballerĳ brengt het bedrĳfsleven bĳ elkaar. Ik houd van persoonlĳk
contact. Het is prettig om op basis van
onderling vertrouwen zaken te doen.”
Specialisten
Michel is over het resultaat van de bouw
tevreden. “De nieuwbouw is volgens
afspraak verlopen. Geen meerwerk. Dat

is ook wat wĳ nastreven. Doe wat je
afspreekt. Ook binnen ons personeelsbestand is samenwerken het credo.
Het is net als een voetbalteam. Ieder
heeft een positie en daarbinnen krĳgen
medewerkers vertrouwen. We gaan
voor perfectie," zo besluit de bevlogen
glashandelaar.

Uniek
Het laatste woord is aan Michel de
Koeĳer van RoosRos Architecten,
die zich realiseert dat hĳ altĳd
aan de wieg van een bouwproject
staat. “Een deﬁnitief schetsplan is
mooi. Als je het driedimensionaal
kunt laten zien, gaat het idee nog
meer leven. Maar uiteindelĳk gaat
het om de werkelĳke realisatie. Als
partĳen daarover tevreden zĳn,
dan zĳn wĳ dat uiteraard ook.”
Onderlinge samenwerking met een
maximaal resultaat. Daar tekent
toch iedere voetbaltrainer voor?
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Zĳn voornaam is niet alledaags en
vraagt direct om opheldering. “Ik
ben vernoemd naar Ebi Smolarek,
voormalig aanvaller van Feyenoord.
Hĳ won in 2002 met Feyenoord de
UEFA-cup en dat is ook het jaar
waarin ik geboren ben. Mĳn vader
is een echte Feyenoord-supporter"
Beiden hebben een seizoenskaart.
"Feyenoord is net zoals Kloetinge
één grote familie. Mĳn broertje heet
Gio, ja precies, net als de trainer van
Feyenoord.”

EBI DE RIJKE

Ebi is vernoemd naar voormalig Feyenoord-aanvaller Ebi Smolarek

voelt zicht thuis binnen de Kloetinge-familie
Vrienden
De 16-jarige Ebi speelt dit seizoen in Kloetinge JO17-6. “We
hebben een echte vriendenploeg en spelen al jaren samen.
Plezier staat bĳ ons bovenaan en we houden wel van een
geintje. Maar vergis je niet. Als het erom gaat, zĳn
mĳn medespelers en ik heel serieus.”
Ebi staat meestal in de spits of centraal achterin. “Tactisch kan ik het aardig overzien. Dat
probeer ik over te brengen op mĳn teamgenoten. Ik vind het trouwens heel gaaf
dat Kloetinge in deze presentatiegids
ook aandacht besteed aan lagere jeugdteams."

Op zĳn 10e mocht Ebi met z'n idool
op de foto. Helemaal te gek natuurlĳk!
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Trainer-coach
Ebi richt zĳn pĳlen in de toekomst op het
trainersvak. “Ik heb afgelopen seizoen
JO9-3 getraind en schuif dit voetbaljaar
door naar JO13-2. Mĳn plan is om me in te
schrĳven voor de CIOS-opleiding. Later wil
ik trainerscursussen gaan volgen.”
Ebi ziet het in gedachten al voor zich. “Ik
ben geen schreeuwer langs de lĳn. Goede
afspraken maken en tĳdens de wedstrĳd
goed observeren is meer mĳn stĳl.”

Ebi Smolarek
De meeste jongens die vernoemd
zĳn naar een bekende voetballer laten zich vereeuwigen met hun idool.
Datzelfde geldt voor Ebi. “Toen ik 10
jaar was, hebben we een training
van ADO Den Haag bezocht, waar
Smolarek destĳds voetbalde."
Wennen
Ebi is ook dit seizoen regelmatig in
De Kuip te spotten. “Toen ik voor
het eerst meeging, hield ik bĳ het
juichen mĳn handen tegen m'n
oren. Ik kon niet tegen het lawaai.
Als je zes jaar bent, is dat geluid
even wennen.”
Inmiddels is Ebi helemaal gewend
geraakt aan het Feyenoord-stadion.
Hĳ geniet nu juist van de sfeer. Een
volle Kuip brengt je in extase, zo redeneert hĳ. Diezelfde sfeer ervaart
hĳ ook bĳ zĳn eigen club Kloetinge.
“Het voelt als één grote familie, ik
zei het al eerder.”

Job Zwamborn

Tweede-elftalspeler
Als een trouwe hond speelt
Vincent Witkam al jaren in het
tweede elftal van Kloetinge.
In die periode heeft hĳ veel
ploeggenoten
zien
komen
en gaan. Zĳn vrienden kozen
massaal voor een tweedeklasser. Maar Vincent blĳft de club
trouw. Vincent is zĳn vrienden
nooit gevolgd, omdat hĳ het
niveau van ons tweede (reserve
hoofdklasse) gewoon heel hoog
vindt.

'We kunnen ons met
veel eerste elftallen in
Zeeland meten'
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VINCENT
WITKAM blijft zijn club trouw

“Ook qua begeleiding is het bĳ Kloetinge uitstekend geregeld. We hebben een
vaste, gediplomeerde trainer, een assistent-trainer, een materiaalman, leider en
noem maar op. Ik denk dat voetballers snel vergeten dat bĳ Kloetinge zoveel
voor ze geregeld wordt. Ik vind het jammer dat spelers koste wat kost in een eerste team van een andere club willen spelen, want eigenlĳk zĳn we beter dan veel
eerste teams in Zeeland. Daarom hoop ik dat de A-junioren die overgeheveld zĳn
naar het tweede het echt als een uitdaging zien om bĳ ons tweede te spelen.”
De solide en snelle teamspeler gaat naar alle waarschĳnlĳkheid aan zĳn laatste
seizoen in het tweede beginnen. “Ik ben als 28-jarige momenteel één van de
oudjes. De vaste kern die jaren in het tweede speelde is inmiddels vertrokken.
Daarom overweeg ik volgend seizoen een stapje terug te doen naar een lager
elftal van Kloetinge. Plaats maken voor een nieuwe generatie.”
Vincent mag zich binnen de lĳnen verbaal wel iets meer manifesteren, volgens
zĳn begeleiders. “De trainer heeft vorig seizoen al een aantal keren gezegd dat
ik de jonge jongens een beetje op sleeptouw moet nemen. Maar die rol heb ik
nooit gehad en ook nooit geambieerd. Voor mĳ is voetballen al moeilĳk genoeg
en daar wil ik het maar liever bĳ laten”, zo besluit Vincent lachend.

Vincent vindt het jammer dat spelers zo snel voor een andere club kiezen
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www.roegiersglas.nl

0113-577221

www.dekoeijerschilders.nl

0113-577220

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

Goede raad

op onder meer de volgende rechtsgebieden:
- contractenrecht
- familierecht
- strafrecht
- letselschade
- faillissementsrecht
- agrarischrecht
- 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
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JIMMY
NIEUWDORP

Jimmy vindt ﬂuiten heel erg leuk
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'Ik neem er nog wel één!'
Adri de Bruine

Het is niet voor elke scheidsrechter
weggelegd om op het WK voor de
ogen van miljoenen mensen te mogen
ﬂuiten. Dat hoeft ook niet. Elk weekend ﬂuiten duizenden scheidsrechters
gewoon hun wedstrĳden.
In de lagere klassen en bĳ de jeugd zĳn
dat vaak clubscheidsrechters. Zĳ ﬂuiten voor hun plezier en om de club te
helpen. Als het nodig is, leiden ze zelfs
twee wedstrĳden achter elkaar. Zo’n
scheidsrechter is Jimmy Nieuwdorp.
“Ik ﬂuit de wedstrĳden van mĳn zoons.
Damian speelt dit seizoen in JO17–4
en Robin speelt in JO13-1. Ik ben daar
vaste scheidsrechter.”
Doof
“Het ﬂuiten van een wedstrĳd is
meestal leuk. Meestal, maar niet altĳd.
Je weet van tevoren dat je het nooit

voor iedereen goed doet en uiteraard zal ik ook wel eens fouten maken. Ik probeer altĳd onpartĳdig te zĳn. Ik concentreer me op de wedstrĳd, dan hoor ik het
commentaar niet."
Jimmy vervolgt: "Het thuispubliek op het Wesselopark is eigenlĳk best fatsoenlĳk, daar heb je weinig last van. Maar mĳn vrouw gaat niet meer op de tribune
zitten vanwege het soms asociale gedrag van sommige bezoekers. Hoe kun
je van een kind respect verwachten als de ouders langs de lĳn schelden op de
scheidsrechter? Dat wordt heel moeilĳk. Toch vind ik het ﬂuiten nog steeds leuk.”
Taken
Jimmy is als scheidsrechter begonnen toen Robin in JO11-1 speelde. De toenmalige trainer vroeg aan het begin van het seizoen welke taak de ouders op zich
wilden nemen. “Ik heb toen gezegd, dat ik de thuiswedstrĳden wel wilde ﬂuiten
en zo nodig bĳ de uitwedstrĳden wilde vlaggen. De scheidsrechtersscursus heb
ik nog niet gevolgd. Daar heb ik gewoon geen tĳd voor.”
Fluit Jimmy inderdaad regelmatig twee wedstrĳden achter elkaar?
Of wordt één van die wedstrĳden geﬂoten door zĳn tweelingbroer? Jimmy:
“Dat zou kunnen, we lĳken als twee druppels water op elkaar. Maar mĳn
broer woont in België, dus dat wordt wel moeilĳk.”
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LUKA SCHRIER
sterk op
de vierkante
meter

Op de resultaten van Kloetinge
JO15 stond in het seizoen 20172018 geen maat. Slechts één keer
werd gelĳkgespeeld. Met een
doelsaldo van 146 vóór en 7 tegen
werd de ploeg van trainers Jimmy
Verlinde en John Mol kampioen en
promoveerde het naar de derde
divisie. Luka Schrier, met zĳn 1.51
meter de kleinste speler, maakte
als middenvelder deel uit van het
kampioensteam. Zĳn trainers bĳ
mini’s, Rien en Hans de Bruine, waren het er onderling al vroeg over
eens. “Luka is sterk op de vierkante meter.”

Luka heeft enorm genoten van zĳn team en het soort voetbal dat op de mat
werd gelegd. “We zĳn de meest getalenteerde lichting binnen de vereniging. In
elke linie hebben we één of meerdere talenten lopen. Met goeie spelers om je
heen is het ook gemakkelĳker voetballen.”
Fysiek
Er staat een nieuw seizoen voor de deur. Luka maakt de overstap naar Kloetinge
JO17. Hĳ kĳkt er naar uit en beseft dat er fysiek weer iets meer van hem gevraagd
wordt. “Ik moet me dus nog meer gaan wapenen. Dat is op zichzelf al een uitdaging.”
Kookschema
In huize Schrier is voetbal met grote regelmaat het onderwerp van gesprek. De
broers van Luka, Esra en Stan, voetballen namelĳk ook bĳ Kloetinge. Moeder
Angelique luistert in de keuken aandachtig mee als haar zoon wordt geïnterviewd. Ze houdt wekelĳks rekening met haar voetballende kinderen. “Het kookschema wordt aangepast aan de trainingstĳden van de jongens”, zo voegt ze, al
roerend in de wokpan, toe.
Geintje
Hoewel Luka het voetballen heel serieus benadert, is er ook regelmatig tĳd voor
een geintje in het kleedlokaal of daarbuiten. “Feyenoorders jennen als ze hebben
verloren”, grĳnst de Ajax-fan. “Een goede sfeer is enorm belangrĳk en ook daar
lever ik een bĳdrage aan.” Zo zie je maar. Klein van stuk, maar toch al een grote
rol in de kleedkamer.

Luka kan er wel om lachen. “Ik ben
geen groot talent, maar wel een prima teamspeler. Door mĳn inzicht en
goeie steekpass lever ik op mĳn manier een bĳdrage aan de teamprestatie. Ik ben klein, maar krachtig. Je
wordt vanzelf ook slimmer naarmate
je ouder wordt.”
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De kleinste
middenvelder van
het kampioensteam JO15
staat zijn mannetje
Ajax-fan Luka houdt wel van een geintje in de kleedkamer
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TIJMEN BOT
EN

LUUK VAN VOSSEN
maken de overstap
naar de eerste selectie
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Verdediger Tĳmen (links) en aanvaller Luuk zĳn twee totaal verschillende spelers

Tĳmen Bot en Luuk van Vossen (beiden 19 jaar) behoorden het afgelopen seizoen tot de sterkhouders van Kloetinge
JO19, dat overtuigend kampioen werd en promoveerde naar de derde divisie. De twee trainden, evenals meer spelers van het talentvolle elftal, afgelopen seizoen al regelmatig mee met de eerste selectie van hoofdtrainer Marcel
Lourens.

'Eigenlijk begint het nu pas'

Sneller handelen
“We zĳn geweldig opgevangen", opent
Tĳmen. "Iedereen gaf ons het gevoel
dat we welkom waren. Luuk en ik
werden overal bĳ betrokken. Luuk
voegt er aan toe dat de wetten van
het seniorenvoetbal snel duidelĳk
werden. “Bĳ de jeugd had ik na een
balaanname de tĳd om rond me heen
te kĳken. Dat is bĳ de eerste selectie
anders. Daar word je direct op de huid
gezeten. Sneller handelen dus”, klinkt
het droogjes.
Begin
Tĳmen en Luuk kĳken enorm uit naar
hun nieuwe uitdaging. Ze stralen vertrouwen uit en zĳn zich bewust van
hun kwaliteiten. “Ik ben een creatieve
voetballer met scorend vermogen",
aldus Luuk. "Ik denk dat supporters
zo’n speler wel accepteren. Ik wil me
bewĳzen, want hier heb ik heel de

jeugdopleiding voor gespeeld. Mĳn doorstroming naar de eerste selectie voelt
als een groot compliment.”
Voor Tĳmen voelt zĳn selectieplaats als een groot geschenk. “Ik vind het echt
gaaf om een kans te krĳgen. De uitdaging is enorm, want de overstap is best
groot. Dit geeft een enorme boost. Het laatste half jaar heb ik stappen gemaakt
in mĳn ontwikkeling, maar ik ben me ervan bewust dat het eigenlĳk nu pas
begint. Ik ga het onderste uit de kan halen”, aldus de lange centrale verdediger.
Anders
Beide jonkies beseffen zich terdege dat ze in een proces terechtkomen dat hen als
seniorenspeler moet gaan vormen. Luuk: “Bĳ JO19 was ik zeker van mĳn plaats.
Als dat straks niet altĳd het geval is, zal ik hiermee moeten leren omgaan.”
Tĳmen hoort het knikkend aan. “Wel of niet spelen is toch een wereld van verschil”, zo voegt hĳ eraan toe.
Leeuwen
Verdediger Tĳmen en aanvaller Luuk zĳn twee totaal verschillende spelers. De
één heel degelĳk functionerend in de achterste linie en de ander als creatieve
geest voorin of achter de spits. Toch hebben ze ook gezamenlĳke eigenschappen. Ze zĳn ambitieus, enthousiast en zelfverzekerd. Of dat toevallig is? Het is
waarschĳnlĳk een gevolg van hun sterrenbeeld. Allebei geboren begin augustus.
Vanuit de astrologie ga je dan als Leeuw door het leven. Dat belooft nog wat als
die leeuwen straks gaan brullen op ons Wesselopark.
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U WILT
NATUURLIJK
ALTIJD DE
JUISTE
OPSTELLING...

“DAT BEGRIJPEN WIJ
BIJ ZUIDWEST LEASE”
ZUIDWEST LEASE GOES
Pearyweg 19, 4462 GT Goes
T: 0113 - 235 222 / E: info@zuidwestlease.nl
www.zuidwestlease.nl

Hardglazen deuren
HR++ isolatieglas
Douchecabines
Glas-in-lood
Spiegels
Bezoek onze schitterende showroom

Livingstoneweg 20, Goes
www.meliesteglas.nl
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Grijs tussen
groen-wit
Wie regelmatig jeugdwedstrĳden op ons Wesselopark
bezoekt, kan het niet zĳn
ontgaan: de support van
opa’s voor hun kleinkinderen
heeft een behoorlĳke vlucht
genomen. Steeds vaker verwelkomen we de 'grĳze golf' langs
de zĳlĳn. Een tendens die door
de kleinkinderen enorm wordt
toegejuicht. De opa’s stralen
rust uit. Geen geschreeuw,
geen negativisme, maar vooral
applaudisserend en genietend
van hetgeen voetbal zo leuk
maakt.

JAN HOFMAN

Jan met kleinkinderen Finn, Stan en Stĳn (vlnr.)

De 66-jarige Jan heeft zelf geen
voetbalachtergrond, maar staat met
veel plezier langs de lĳn bĳ wedstrĳden van zĳn drie kleinkinderen:
Finn, Stan en Stĳn.
Stimulerend, rustig observerend en
zelfs applaudiserend voor een goede
actie van de tegenstander.

Onwillige knie
Jan: “Ik vind het belangrĳk dat mĳn
kleinkinderen aan een teamsport
doen. Gezamenlĳk een doel nastreven
en leren winnen, maar ook leren verliezen.”
Een onwillige knie stond een voetbalcarrière van Jan in de weg, dus bleef
schoolvoetbal zĳn enige ervaring.
Toch gaat de voormalig voorzitter van
tennisvereniging 'De Bongerd' met
veel plezier naar het Wesselopark. “Ik
ben aangesloten op een voetbalapp. Ik
weet precies wanneer mĳn kleinzoons
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moeten spelen. Iedere thuiswedstrĳd
van de jongens ga ik kĳken. Er is een
behoorlĳk verschil te zien tussen het
spel van Stan en Stĳn (JO8) en Finn
(JO11). Het is duidelĳk dat er in de leeftĳdsgroep van Finn al meer voetbal
zit.”
Jan was getuige van de kampioenswedstrĳd van keeper Stan. Na aﬂoop
gingen de handen van Jan op elkaar
en had hĳ oogcontact met Stan. De
jongeling keek zĳn opa aan en riep: “Ik
kon net niet bĳ dat boogballetje.” Opa
knikte bevestigend.
Vervolg op blz. 50
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'Zoals de ouden
zongen,
piepen de jongen'

KEES VAN KEULEN

Ooit speelde Kees op dezelfde positie als Valentĳn nu

Harde werker
Kees van Keulen (72) kan de weg naar ons sportpark wel dromen. Van 1964 tot 1978 speelde hĳ als verdedigende middenvelder in ons eerste elftal. Kleinzoon Valentĳn debuteerde
vorig seizoen in ons vlaggenschip. Frappant genoeg speelt hĳ op dezelfde positie als zĳn opa.
“Valentĳn was bĳ de mini’s al een talent. Dat zag ik al snel en ik niet alleen. Hĳ vertrok naar
JVOZ (Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland) en is inmiddels weer teruggekeerd bĳ Kloetinge. In
die tussentĳd heeft hĳ veel geleerd."
Kees kent de kwaliteiten van zĳn kleinzoon. "Valentĳn heeft een prima basis en weet precies
waar de bal naartoe moet als hĳ hem heeft. Dat inzicht had ik niet. Ik moest het van hard
werken hebben.”
De Kloetingenaar is duidelĳk als hĳ de kwaliteiten van zichzelf, zoon Alexander en Valentĳn naast elkaar legt. “Valentĳn is het meest getalenteerd. Ik kan enorm van hem genieten

KO NIJSSE
Ko Nĳsse heeft de smaak
goed te pakken. Hĳ volgt
de prestaties van kleinzoon Job (13) op de voet.

'Na elke wedstrijd
stuur ik een
appje naar Job'
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Zo was hĳ afgelopen seizoen getuige
van de kampioenswedstrĳd van Kloetinge JO13-2, waarin Job na een imponerende solo voor de openingstreffer
zorgde.
Even een appje
“Wat een genoegen om dit mee te maken. Het kampioenschap was een feest.”
Voor Ko, die zelf nooit heeft gevoetbald,
was het in het begin even wennen. “Ik ben
iemand die ook de tegenstander het beste

tĳdens een wedstrĳd. Hĳ is
klein, maar laat zich de kaas
niet van het brood eten. Hĳ
is ook een echte teamspeler.
Ik zie weleens spelers die
denken dat het in het veld
alleen om hen gaat.”
Kees is uiteraard trots dat
zĳn kleinzoon op 18-jarige
leeftĳd mocht debuteren
in ons eerste elftal. “Toen
hĳ voor de eerste keer
mee mocht trainen met de
selectie, kwam hĳ het me
persoonlĳk vertellen. Elke
maandag komt hĳ trouwens
bĳ ons langs. Dan praten we
na over de wedstrĳd.”
Valentĳn doet daar dan
ongetwĳfeld zĳn voordeel
mee. Zoals de meeste kleinzoons doen als opa adviseert. Want u weet het vast
nog wel: zoals de ouden
zongen, piepen de jongen.

COR
LAGENDIJK
Cor vindt het belangrĳk dat
Sven (rechts) en Roan (links)
plezier in het spelletje hebben

Onbevangen
Cor Lagendĳk (64) weet wel waarom
zĳn kleinzoons Sven (10) en Roan (7)
het altĳd zo leuk vinden als opa komt
kĳken. “Ik geef nooit commentaar en
vraag na een wedstrĳd ook nooit of ze
gewonnen of verloren hebben. Ik vind
het belangrĳk dat ze lekker spelen en
plezier hebben.”
Cor ziet verschil tussen zĳn kleinzoons.
“De jongste is nog erg speels en rent
overal naartoe.

Ook weleens waar de bal niet is, maar
dat hoort bĳ zĳn leeftĳd. Sven is een
verdediger. Die staat zĳn mannetje
wel. Als hĳ de bal verovert, geeft hĳ
hem meestal direct aan een medespeler.”
Natuurlĳk is Cor trots op zĳn voetballende kleinzoons. “Toen Sven lid werd
van Kloetinge heb ik een shirt laten
maken met reclame van Autoschade
Cor Lagendĳk op zĳn mouw.”

Cor, ooit een verdienstelĳk handballer,
vindt de onbevangenheid bĳ de jongste jeugd soms aandoenlĳk.
“Ik ﬂoot een keer wedstrĳd van JO7.
Eén van de spelertjes zei toen tegen
zĳn trainer: “Als je hem (wĳzend op
zĳn vriendje) wisselt, dan moet je mĳ
ook wisselen, want dan gaan we in de
hut spelen.”

V V K LO E T I N

GE
FOTO'S JOEP ZOETEWEĲ

Ko ziet zĳn kleinzoon Job
technisch vooruitgang
boeken

19 31

gunt. Ik vond het zo vervelend voor de verliezer.”
Ko is een opa die met zĳn tĳd is meegegaan. “Na elke wedstrĳd stuur
ik een appje naar job. Geen lange verhalen ofzo. Nee gewoon: 'goed
gedaan Job' of 'volgende keer beter'. Het leuke is dat hĳ daarop gelĳk reageert.”
De trouwe volger ziet in zĳn wekelĳkse analyses meer structuur komen. “Ik let beter op hoe spelers passen en ik zie Job bĳvoorbeeld
technisch vooruitgang boeken." Als we vragen naar de positie van
Job, moet Ko het antwoord even schuldig blĳven. Zĳn mobieltje
biedt uitkomst. Zoon Abko meldt aan de andere kant van de lĳn
dat Job centraal op het middenveld speelt. Met gevoel voor humor
sluit Ko lachend af. “Zoveel verstand heb ik er dus nog niet van.”
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nieuwe
dromen

Deze in Amsterdam
geboren voetballiefhebber proefde aan het
profvoetbal toen hĳ als
jongetje bĳ Zeeburgia
samen voetbalde met
onder andere Adam
Maher (voormalig speler
van AZ en PSV) en Ousime
Bouy (PEC Zwolle).
Hier leefde Lev zĳn eerste
droom. Een verhuizing
naar Friesland veranderde echter alles. Bĳ
Heerenveen kon hĳ zĳn
draai niet vinden en nam
de toen 12-jarige Lev een
rigoureus besluit: stoppen
met voetbal en vanaf
dat moment alles op de
studie!

Nieuwe droom:

ondernemer
worden

LEV VAN DER ENG

FOTO BAS SCHUITERT

is op zijn 24e al bezig met zijn tweede droomleven

en hij geniet er volop van!
Lev volgde een opleiding aan de IVA
Driebergen Businnes School. Daar
leerde hĳ Stan, de zoon van sponsor
Jeroen Gelok (Automotions) kennen.
Inmiddels runnen zĳ de onderneming
Carcollect, een online platform waar
tweedehands auto’s worden aangeboden aan autohandelaren.
Lev: ”Dit is mĳn nieuwe droom. Jeroen
heeft ons de kans gegeven om Carcollect te starten en daar gaan we een
groot succes van maken!”
Lev blĳft voor altĳd in Zeeland. “De
vriendelĳkheid, de fĳne mentaliteit, ik
voel me hier prima op mĳn gemak. Zo
ben ik ook ontvangen bĳ vv Kloetinge.
Ik trainde een keer met Stan mee bĳ
het derde elftal en heb me daarna direct ingeschreven als lid. Trainer Hans

Bas Schuitert

en leider Huib hebben het daar uitstekend voor elkaar. Helaas kan ik door
mĳn werk vaak niet trainen of meespelen. Daarom verkas ik nu naar het
zevende. Het niveau is anders dan bĳ
Zeeburgia. Maar dat was vroeger, die
dromen laat ik nu over aan anderen.
Toch is het gevoel voor een wedstrĳd
bĳ het zevende niet anders dan in de
jeugd. Iedereen droomt van mooie
acties en doelpunten, op elk niveau.”
Deze gedreven jongeman, die vroeger
zĳn nieuwe voetbalschoenen altĳd
eerst een nachtje aandeed in bed,
weet heel goed waar hĳ mee bezig
is. Ondernemen op profniveau en
voetballen voor de fun. “Bĳ de meest
familiaire club die ik ken. Hier ga ik
nooit meer weg!“
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ROOS

VAN

VLIET
FOTO'S RON QUINTEN

De enthousiaste Roos
heeft genoten van
het kampioenschap

Pittige tante met eigen willetje
Wie bĳ Roos van Vliet (15) aan tafel schuift en voetbal
als onderwerp neemt, komt al snel tot de conclusie
dat deze dame weet waarover ze praat. De captain
van MO15-1 heeft een eigen mening, gaat haar eigen
weg en heeft een eigen willetje.
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Wie met Roos van Vliet (15) aan tafel sch
bal als onderwerp neemt komt al snel t
sie dat dit een dame is die weet waaro
De captain van MO15-1 heeft een eigen m
haar eigen weg en heeft een eigen wille
“Ik ben echt een geboren leider denk ik. N
en verbaal aanwezig in het veld. Als cen
ger kan ik het spel sturen en het overzic
Verder is het zaak dat de taken van d
wordenbewaakt.”

Captain van MO15-1 is duidelijk
“Ik ben een geboren leider denk ik. Niet verlegen en verbaal
aanwezig in het veld. Als centrale verdediger kan ik het spel sturen en het overzicht bewaren. Verder is het zaak dat de taken
van de speelsters worden bewaakt.”
Uitbrander
Met haar vĳftien levensjaren behoort Roos tot de pubers van
onze samenleving. De VWO-scholiere (4VWO-Ostrea Lyceum)
heeft een scherp analytisch vermogen. “Als medespeelsters niet
handelen volgens afspraak, is het zaak dat iemand dat corrigeert.
Dat doe ik zoveel als ik kan in het veld. Maar omdat het ook mĳn
vriendinnen zĳn, valt dit niet altĳd mee. Van onze trainers Jans en
Carolien mag ik iemand soms best een uitbrander geven als dat
nodig is.”

huift en voettot de concluover ze praat.
mening, gaat
etje.
Niet verlegen
ntrale verdedicht bewaren.
de speelsters

Roos (rechts) en haar zus Lieve

aanwezig binnen de lijnen

Rasvoetballer Lieve
komt tegenwoordig uit voor het
damesteam van Sparta/JVOZ

'Lieve is echt goed hoor
ik ben trots op haar'

gonnen met voetballen en alleen met
meiden. Een hobby, waarvan ik niet
wist dat ik het zo leuk zou vinden.”

Beter worden
Roos is de zus van Lieve van Vliet (18),
die nu bĳ Sparta/JVOZ in het vrouwenteam speelt. “Lieve heeft vanaf
haar zesde tot haar zestiende jaar bĳ
jongensteams van Kloetinge gespeeld.
Als je beter wilt worden als meisje is
het goed bĳ de jongens te acteren.
Lieve is echt goed hoor, ik ben trots op
haar. Ik ben pas op mĳn dertiende be-

Kampioenschap
Haar enthousiasme is aanstekelĳk.
Roos kan blĳven vertellen. Dan maar
even over het behaalde kampioenschap van MO15-1 vorig seizoen in de
tweede klasse. “Dat was geweldig. Na
aﬂoop muziek en (kinder)champagne
in de kleedkamer. In Kloetinge hebben
we dat feestje natuurlĳk nog dunnetjes overgedaan.”

Smaakmaker
Roos volgt ook het Nederlands damesteam. “We zĳn al een paar keer naar
interlandwedstrĳden geweest. Anna,
een speelster uit ons team, lĳkt op
Vivianne Miedema. Het gaat niet zover
dat ik alle speelsters ken, maar Lieke
Martens, Shanice van de Sanden en
Jackie Groenen zĳn wel de smaakmakers.” Over smaakmakers gesproken.
Neem eens de moeite naar een wedstrĳd van MO17-1 te gaan dit seizoen.
Roos van Vliet zal ongetwĳfeld bĳ u in
de smaak vallen.
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Jong
en
Fana
tiek

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Achter vlnr: Melvin, Thĳmen, Rick, Iman. Voor: Lucas, Bas, Luka, Maik en Stan

De vriendengroep ontstond op het voetbalveld
Yannick Sohilait

Supporters van Kloetinge 1 konden
er afgelopen seizoen niet omheen:
de fanatieke jeugd die ons eerste
elftal naar overwinningen schreeuwde. Gaandeweg het seizoen werd
de groep steeds groter, evenals hun
sfeeracties. “Zingen en springen
langs de zĳlĳn is niet vreemd.”

FOTO RON QUINTEN

Ook de jongste jeugd raakt al besmet met het
groen-witte virus
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We hebben te maken met jongens in
de leeftĳd van 14 tot 18 jaar, die in de
jeugd van vv Kloetinge spelen. “We
zĳn een vriendengroep die is ontstaan
op het voetbalveld”, vertelt Bas Smit.
“We spelen al ons hele leven in de
jeugd van Kloetinge en willen dat ook
blĳven doen.”
Bas keept in JO19-3. “We voetballen
vaak ´s middags. Daardoor mis ik
soms wedstrĳden van het eerste.
Sommige jongens zĳn er bĳna altĳd
bĳ. Met z’n allen staan we langs de lĳn
om de sfeer te verhogen.”

'Zingen en springen
met z'n tienen, je ziet zoiets
nauwelijks in de regio'

Goodwill
Het komt voor dat er de ene week tien
fanatiekelingen voor support zorgen
en de andere week twintig. Met ‘maar’
tien man zĳn de jongens zeker niet
minder fanatiek. “Sommige mensen
vinden het een raar gezicht: zingen en
springen met z’n tienen. Je ziet zoiets
nauwelĳks in de regio. We hopen onze
groep komend jaar te vergroten.”

Ook gingen de jonge enthousiastelingen zelf achter sponsoren aan door
middel van een collecte. Deze actie leverde enkele honderden euro’s op. Een
deel van het bedrag werd besteed aan
prachtige sfeeracties tĳdens het slot
van vorig seizoen. “We waren blĳ met
de donaties. We merken dat de gunfactor hoog is. Dan doen we toch iets
goed”, besluit Bas met een knipoog.

Young Fanatics heeft supportersvereniging Kloetinge Fanatics verschillende
keren geholpen met hand- en spandiensten. Vanwege een gebrek aan
vrĳwilligers kwam de jonge garde als
geroepen. Als dank zĳn de trommels
opgeknapt en onder meer vlaggen
geﬁnancierd.

Trainer

DIEGO MARIJS
geniet van het
enthousiasme bij MO19-1

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Diego begint aan zĳn derde seizoen als trainer bĳ Kloetinge

Onze vereniging zoekt regelmatig naar nieuwe vrĳwilligers. Zo werd er onder andere gezocht naar een trainer voor één van de meidenteams. Diego
Marĳs (23) reageerde entousiast op de oproep.

'In het begin was het even wennen'
Enkele jaren geleden scheurde Diego
zĳn linkerkruisband af. Dat zette een
streep door zĳn voetbalambities. "Na
de operatie (juni 2016) wilde ik toch
iets blĳven doen binnen de voetballerĳ", zegt Diego.
Deze oproep bood hem daarvoor een
mooie gelegenheid. "Een opleiding
voor trainer/coach heb ik niet gevolgd,
de oefenstof haal ik uit mĳn eigen
ervaring als voetballer. Maar training
geven aan een meisjesteam was wel
even wennen in het begin.” Diego is
inmiddels toe aan zĳn derde seizoen
als trainer bĳ Kloetinge.
Buitenkant voet
De inwoner van Ellewoutsdĳk, die opgroeide in Arnemuiden, ziet verschillen tussen het trainen van jongens of
meisjes. “Jongens zĳn sneller serieuzer. Bĳ de meiden duurt het vaak even
voordat ze iets met de aanwĳzingen

doen. Ze laten zich gemakkelĳker
aﬂeiden door dingen die rond hen
heen gebeuren." Aan de andere kant
moet ik toegeven dat ik soms versteld
sta van hun samenspel, het passen en
schieten."
Diego geeft een voorbeeld: "Laatst zei
één van de meiden: 'Die corner schiet
ik wel even buitenkantje voet binnen'.
En tot mĳn verbazing gebeurde dat
ook. Dat stemt me dan wel tevreden.
Over het algemeen kan ik zeggen dat
er meer lĳn in het samenspel van ons
team is gekomen.”
School
Veel meiden uit het elftal studeren.
“Er wordt nogal eens afgezegd omdat
ze schoolonderzoeken of toetsen hebben. Daar kan ik natuurlĳk niks van
zeggen. School gaat voor. Maar omdat
ik redelĳk fanatiek ben, valt het niet
altĳd mee om daar aan toe te geven."

Oranje Leeuwinnen
Diego is samen met zĳn team al
enkele keren naar een wedstrĳd
van de Oranje vrouwen geweest. “Ik
zit dan niet echt op het puntje van
mĳn stoel. Het verschil tussen de
mannen en vrouwen van Oranje is
groot hoor. Maar tĳdens zo’n wedstrĳd van de dames kan ik genieten
van de sfeer en het enthousiasme
van ‘mĳn’ meiden.”
Hesje
Nog even terug naar de trainingen.
“Het gaat vooral om plezier. Af
en toe maken we een geintje. We
houden elkaar scherp. Enkele speelsters zĳn Ajax-fan en verschĳnen
regelmatig in een Ajax-shirt op de
training. Als ik dan voor een positieof partĳspel de hesjes uitdeel, geef
ik die vaak aan de Ajacieden, zodat
het logo wordt bedekt”, zo sluit Feyenoord-supporter lachend af.
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THE Dirty Daddies
Voor weinig jeugdleden is er een kans
weggelegd om het betaald voetbal te halen.
Sommige kunnen toch met hun hobby een
goede boterham verdienen. Wĳ spreken
met Hubrecht Eversdĳk (32), oud-jeugdlid
van Kloetinge en inmiddels succesvol in de
muziekwereld.
FOTO MATTHIAS SZĲJ

Van
Wesselopark
Hubrecht met 'The Dirty Daddies'
bĳ Concert at Sea (2017 )

JEUGDFOTO'S ARCHIEF HUBRECHT

FOTO NYNJA DUDOK VAN HEEL

Yannick Sohilait

HUBRECHT
EVERSDIJK

Een voetbalcarrière zat er niet in voor Hubrecht. Hĳ slaagde in de muziekwereld.

Fietsen naar de club
Hubrecht is geboren en getogen net over het spoor aan de Parallelweg in Kloetinge. Hĳ werd op 7-jarige leeftĳd lid van onze vereniging. Hubrecht kreeg training van
Ronald en Diana Krĳger. Later nam Eddy van Avermaete het stokje over. “Zĳ staken
zoveel tĳd in ons team, dat besef je nu pas. Zulke mensen zĳn echt onmisbaar voor
de club”, zegt Hubrecht.
Op de vraag wat de mooiste herinneringen aan z'n voetbaljaren zĳn, komt een
niet vanzelfsprekend antwoord. “Het ﬁetsen naar de club, over het Marktveld en
door Noordeinde. Daar kon je het gejuich en de scheidrechtersﬂuit al horen. Oh ja,
en ik was een keer pupil van de week. Verder had je de jaarlĳkse sponsorloop met
een rondje langs Tervaten en daarna erwtensoep in de kantine. Als ik daar nu aan
terugdenkt, is dat toch prachtig.”

58

Sony Music
Op 15-jarige leeftĳd ontdekte Hubrecht
de gitaar. “We gingen vaker op zaterdag oefenen. Voetbal kwam zo langzamerhand op de tweede plaats te staan.
Uiteindelĳk ben ik gestopt en heb ik me
vol op de muziek gericht."
In 2007 ontstond de band Destine. "In
het eerste jaar traden we veel op in
Nederland. Ook bezochten we Engeland en Duitsland. Dat bleef niet onopgemerkt. Zo konden we in 2009 een
contract tekenen bĳ Sony Music.”
Vanaf dat moment ging het snel. De
band ging internationaal. Er werden
videoclips opgenomen in Los Angeles.
Vervolgens gaven ze optredens in China, Japan en Indonesië. Natuurlĳk werd
Nederland niet overgeslagen.
“Dat was echt een geweldige tĳd”, aldus
Hubrecht. “We traden op bĳ De Wereld
Draait Door, 3FM, Radio 538, Pinkpop en
Lowlands."
In 2011 werd het nummer 'In Your
Arms' de soundtrack van Pro Evolution
Soccer. "Dat geld staken we in de band.
Ondertussen woonden we nog steeds
op een studentenkamer in Tilburg.”

FOTO SET VEXY

FOTO SET

CONCERT
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'Concert at Sea
voelt als thuiskomen'
“Voor mĳ is Concert at Sea het leukste
festival om te spelen”, zegt Hubrecht.
“Het voelt als thuiskomen.”
The Dirty Daddies hebben er inmiddels
vier keer mogen optreden. Dit jaar
waren ze de afsluiter op vrĳdagavond,
nadat Sting de Brouwersdam deed
schudden.
Hoogtepunten in Hubrechts’ carrière

ILVY M
A
FOTO
S

ZWARTE CROSS 2014

FOTO STEVE BOLINDE

Paaspop en Zwarte Cross
Na een aantal jaar neemt het succes
van Destine af. Het spelen in de band
komt op een laag pitje te staan. “Om
bezig te blĳven, vormden we in 2012
The Dirty Daddies: een coverband met
muziek die we zelf op festivals zouden
willen horen.”
Dat sloeg aan. De optredens namen in
de loop der jaren toe. Waar ze in het
begin vooral langs feesttenten gingen,
worden The Dirty Daddies steeds vaker
geboekt op festivals. Inmiddels geven
ze eigen shows op poppodia.

ATMAN

tot Zwarte Cross

zĳn de optredens bĳ Paaspop en de
Zwarte Cross. “De slotact op het hoofdpodium van de Zwarte Cross was een
uniek moment. Daar kan ik enorm van
genieten! Dit jaar vieren we het zesjarig
bestaan met een eigen show in AFAS
Live”, glundert Hubrecht.
Wesselopark
Hubrecht woont inmiddels in Zwĳn-

drecht, samen met zĳn vrouw Sanne en
zoontje Mees van één jaar. Regelmatig
bezoekt hĳ zĳn vader op het vertrouwde adres net buiten Kloetinge.
Wanneer de groen-witten thuisspelen,
zĳn Hubrecht en z’n vader ook op het
Wesselopark te vinden. “Laatst is onze
zoon Mees mee geweest. Mooi toch,
drie generaties Eversdĳkjes langs de
zĳlĳn.”
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Adv gids VV Kloetinge, keukenadvertentie staand 93 x 135.qxp_Opmaak 1 22-06

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!

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

DEKKER B.V.
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UITSMIJTERTJE

TOM WUYTS
Het is hartje zomer en de koperen ploert kleurt de gasten op het terras van
Brasserie Katoen in Goes. Tom Wuyts is er één van. Onder het genot van een
uitsmĳter kĳkt de rechtsachter van ons vlaggenschip ontspannen terug op
het voorbĳe seizoen. Hĳ verhuisde van de spitspositie naar de achterste linie.
Maar hĳ richt zĳn pĳlen ook vooruit.
Dat was wel even schrikken zeker,
toen de trainer je op de rechtsbackpositie posteerde?
“Op trainingen had ik al een paar keer
op die positie gespeeld. Dat beviel
eigenlĳk direct van beide kanten. De
trainer heeft me het vertrouwen gegeven en ik heb me inmiddels aardig
ontwikkeld als rechtsachter. Ik zie nog
genoeg mogelĳkheden om me daar
verder te ontplooien. Bovendien geeft
het me energie.”

Jĳ bent toch de ideale speler voor
een trainer? Nooit zeuren en altĳd
honderd procent geven.
“Ja, dat klopt wel. Dat zit in mĳn karakter. Ik ben er altĳd en geef alles op trainingen en in wedstrĳden. Ik ben geen
jongen die op de voorgrond treedt en
deel niet alles met mĳn medespelers,
maar ik denk wel dat ze weten wat ze
aan me hebben. Privé en binnen mĳn
werkkring geldt hetzelfde. Mensen kunnen altĳd op me rekenen.”

Maar scoren is toch het mooiste voor
een voetballer?
“Ja, scoren blĳft leuk. Ik heb eigenlĳk
heel mĳn voetbalcarrière voorin gespeeld en regelmatig gescoord. Ook
afgelopen seizoen maakte ik nog vier
goals. De nieuwe positie zie ik als een
enorme uitdaging. Ik zie het spel nu
voor me. Daarin moet ik slimme keuzes
maken. Wanneer schuif ik door en wanneer blĳf ik achterin hangen?”

Niet lullen maar poetsen?
“Inderdaad. Het gif uit jezelf halen en
gáán!”
Je stond als enige selectiespeler alle
26 competitiewedstrĳden binnen de
lĳnen. Is dat tekenend?
“Ik doe alles wat binnen mĳn vermogen
ligt om ﬁt en fris te blĳven in een seizoen. Daar laat en doe ik dingen voor.
Daarnaast heb ik gewoon veel plezier

Samen met eigenaresse Vivian nuttigt
Tom een uitsmĳter bĳ Hotel & Brasserie
Katoen

Niet lullen
maar poetsen
met mĳn teamgenoten. Ik train zoals ik
speel. Een training is om beter te worden en daar ben ik altĳd mee bezig.”
Wat kunnen we verwachten dit seizoen?
“Alles binnen de selectie is positiever
geworden. Er is sprake van goede communicatie en de trainer is duidelĳk en
nuchter in zĳn benadering naar de spelersgroep. Hĳ voelt zaken goed aan. We
moeten het maximale van onszelf eisen
en zorgen dat we alles geven voor een
goed resultaat. Na aﬂoop moet je in de
spiegel kunnen kĳken en zeggen: ik heb
er alles aan gedaan.”
Zorgen dat die spiegel niet barst?
“Klopt.”
Heeft de spiegel in huize Wuyts weleens een barst opgelopen?
“Nee, dat kan ik me niet herinneren. En
dat gaat ook niet gebeuren.”
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29 SEPTEMBER (2)
Brielle
Forum Sport
SV Honselersĳk
Die Haghe
Rĳsoord
BVCB
Heinenoord

Poortugaal
RVVH
Westlandia
SHO
De Meeuwen
Kloetinge
Deltasport

1 DECEMBER (10)
Kloetinge
Brielle
Forum Sport
Westlandia
Poortugaal
RVVH
Die Haghe

De Meeuwen
Heinenoord
Rĳsoord
Deltasport
SHO
SV Honselersdĳk
BVCB

16 MAART ((19)
Rĳsoord
De Meeuwen
SHO
Kloetinge
Forum Sport
Westlandia
Poortugaal

BVCB
SV Honselersdĳk
Deltasport
Die Haghe
Brielle
RVVH
Heinenoord

6 OKTOBER (3)
SHO
Kloetinge
Forum Sport
Die Haghe
Westlandia
RVVH
Poortugaal

Rĳsoord
Deltasport
SV Honselersdĳk
Brielle
De Meeuwen
Heinenoord
BVCB

8 DECEMBER (11)
De Meeuwen
Rĳsoord
SHO
Kloetinge
Deltasport
BVCB
Heinenoord

Die Haghe
RVVH
Westlandia
Poortugaal
Forum Sport
Brielle
SV Honselersdĳk

23 MAART (20)
Brielle
Forum Sport
RVVH
SV Honselersdĳk
Die Haghe
Heinenoord
Poortugaal

De Meeuwen
Kloetinge
SHO
Deltasport
Rĳsoord
BVCB
Westlandia

13 OKTOBER (4)
Brielle
De Meeuwen
Rĳsoord
SV Honselersdĳk
Deltasport
BVCB
Heinenoord

RVVH
SHO
Kloetinge
Die Haghe
Poortugaal
Forum Sport
Westlandia

15 DECEMBER (12)
Brielle
Die Haghe
RVVH
Forum Sport
Westlandia
SV Honselersdĳk
Poortugaal

Deltasport
Heinenoord
De Meeuwen
SHO
Kloetinge
BVCB
Rĳsoord

6 APRIL (21)
SHO
De Meeuwen
Rĳsoord
Kloetinge
Deltasport
BVCB
Heinenoord

Forum Sport
RVVH
Poortugaal
Westlandia
Brielle
SV Honselersdĳk
Die Haghe

20 OKTOBER (5)
SHO
De Meeuwen
Forum Sport
Rĳsoord
Westlandia
Kloetinge
Poortugaal

Heinenoord
Deltasport
Die Haghe
Brielle
BVCB
SV Honselersdĳk
RVVH

19 JANUARI (13)
Rĳsoord
SHO
De Meeuwen
Kloetinge
Westlandia
Deltasport
BVCB

Die Haghe
RVVH
Brielle
Forum Sport
Poortugaal
SV Honselersdĳk
Heinenoord

13 APRIL (22)
Brielle
SV Honselersdĳk
Forum Sport
RVVH
Westlandia
Die Haghe
Poortugaal

BVCB
Heinenoord
Deltasport
Rĳsoord
SHO
De Meeuwen
Kloetinge

27 OKTOBER (6)
Brielle
RVVH
SV Honselersdĳk
Die Haghe
Deltasport
BVCB
Heinenoord

Forum Sport
Westlandia
De Meeuwen
Kloetinge
SHO
Rĳsoord
Poortugaal

26 JANUARI (14)
Brielle
RVVH
Forum Sport
Die Haghe
SV Honselersdĳk
BVCB
Heinenoord

SHO
Kloetinge
Poortugaal
Westlandia
Rĳsoord
Deltasport
De Meeuwen

20 APRIL (23)
SHO
De Meeuwen
Rĳsoord
SV Honselersdĳk
Deltasport
BVCB
Heinenoord

Poortugaal
Kloetinge
Forum Sport
RVVH
Westlandia
Die Haghe
Brielle

3 NOVEMBER (7)
Rĳsoord
De Meeuwen
SHO
Kloetinge
Westlandia
Deltasport
Poortugaal

SV Honselersdĳk
Heinenoord
Brielle
RVVH
Die Haghe
BVCB
Forum Sport

2 FEBRUARI (15)
SHO
De Meeuwen
Westlandia
Rĳsoord
Kloetinge
Deltasport
Poortugaal

SV Honselersdĳk
BVCB
Forum Sport
Heinenoord
Brielle
RVVH
Die Haghe

11 MEI (24)
Brielle
Kloetinge
Forum Sport
Westlandia
Die Haghe
RVVH
Poortugaal

SV Honselersdĳk
SHO
Heinenoord
Rĳsoord
Deltasport
BVCB
De Meeuwen

17 NOVEMBER (8)
Brielle
SV Honselersdĳk
Die Haghe
Forum Sport
RVVH
Heinenoord
BVCB

Kloetinge
SHO
Poortugaal
Westlandia
Deltasport
Rĳsoord
De Meeuwen

9 FEBRUARI (16)
Brielle
Rĳsoord
Forum Sport
SV Honselersdĳk
BVCB
Die Haghe
Heinenoord

Westlandia
Deltasport
De Meeuwen
Poortugaal
SHO
RVVH
Kloetinge

18 MEI (25)
Rĳsoord
De Meeuwen
Brielle
SV Honselersdĳk
Deltasport
BVCB
Heinenoord

SHO
Westlandia
Die Haghe
Forum Sport
Kloetinge
Poortugaal
RVVH

16 FEBRUARI (17)
SHO
De Meeuwen
Kloetinge
RVVH
Westlandia
Poortugaal
Deltasport

Die Haghe
Rĳsoord
BVCB
Forum Sport
SV Honselersdĳk
Brielle
Heinenoord

25 MEI (26)
SHO
Kloetinge
RVVH
Forum Sport
Westlandia
Die Haghe
Poortugaal

De Meeuwen
Rĳsoord
Brielle
BVCB
Heinenoord
SV Honselersdĳk
Deltasport
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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
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