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“Rapporteren, maar vooral 
vooruitkijken met               ”

weazuidwest.nl • info@weazuidwest.nl • 0113 25 63 00 • 0111 45 37 00 WEA ZUID-WEST    Goes • Zierikzee  

Innovatie is kenmerkend voor ons kantoor. Dit bewijzen we onze klanten met ons 

financiële product Joost. Joost is een unieke methode waarmee we niet alleen 

ontzettend snel cijfers kunnen presenteren, maar vooral vooruitkijken en u actief 

kunnen voorzien van stuurinformatie. Met deze methodiek lopen we voor in de 

verwerking van data. Zo helpen wij ondernemers om in financiële topconditie te 

komen.

Wij helpen ondernemers om in �nanciële 
topconditie te komen
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Fysiotherapie De Clavers

wenst vv Kloetinge een goed en blessurevrij seizoen toe.

Nu wij de medische staf mogen ondersteunen hopen wij 

voor jullie dat we niet te vaak in actie hoeven te komen. 

Maar ben je toch geblesseerd? Dan helpen wij je graag weer 

op de been! Fysiotherapie De Clavers staat voor u klaar!

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

Met 8 vestigingen in en om Goes zijn we altijd goed bereikbaar Brouwersgang 1,  Goes (hoofdvestiging) Laagewei 1, Goes (bij Kloetinge)
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Opgericht 28 november 1931
Aantal leden 950
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
vvkloetinge.nl

Clubinfo Bestuur
Voorzitter Jan-Kees de Bruine voorzitter@vvkloetinge.nl 0651 836 127

Secretaris Anouk Meĳer secretariaat@vvkloetinge.nl 0653 540 645

Penningmeester Arjo Schroevers penningmeester@vvkloetinge.nl 0613 010 881

Jeugdzaken Connie Karelse jeugdzaken@vvkloetinge.nl 0612 574 569

Voetbaltechnische zaken Dirk Rooze technischezaken@vvkloetinge.nl 0623 074 120
Algemene zaken Laurens Oele algemenezaken@vvkloetinge.nl 0651 072 777

Wedstrĳdzaken Antoine van Goethem wedstrĳdzaken@vvkloetinge.nl 0638 543 160

Commerciële commissie Dirk Rooze commercielezaken@vvkloetinge.nl 0623 074 120

Jeugdcommissie
Voorzitter Connie Karelse jeugdzaken@vvkloetinge.nl 0612 574 569

Coördinator opleidingsfase Willy Lund tjc@vvkloetinge.nl 0613 090 936

Wedstrĳdzaken Antoine van Goethem wedstrĳdzaken@vvkloetinge.nl 0638 543 160

Algemeen
Clubhuis Ricardo de Marco clubhuis@vvkloetinge.nl 0620 887 325

Clubmagazine Adri de Bruine clubmagazine@vvkloetinge.nl 0113 228 388

Ledenadministratie Wim de Vos ledenadministratie@vvkloetinge.nl 0113 220 263

Vertrouwensperoon Ton de Craene vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Businessclub vv Kloetinge
Voorzitter John Heĳnsdĳk voorzittter@bckloetinge.nl 0623 911 026

Penningmeester Abko Nĳsse penningmeester@bckloetinge.nl 0622 412 625

Secretaris Robert Verhage secretaris@bckloetinge.nl 0621 520 202
Communicatie Tamara Flore communicatie@bckloetinge.nl 0616 602 135
Beheerder sponsorhome Stephanie van Weele jkdebruine@zeelandnet.nl 0646 258 455

FOTO’S JOEP ZOETEWEĲ

 JAN-KEES DE BRUINE ANOUK MEĲER ARJO SCHROEVERS ANTOINE VAN GOETHEM

 LAURENS OELE CONNIE KARELSE DIRK ROOZE

BESTUUR VOETBALVERENIGING KLOETINGE
 JAN-KEES DE BRUINE ANOUK MEĲER ARJO SCHROEVERS ANTOINE VAN GOETHEM

BESTUUR VOETBALVERENIGING KLOETINGEBESTUUR VOETBALVERENIGING KLOETINGEBESTUUR VOETBALVERENIGING KLOETINGEBESTUUR VOETBALVERENIGING KLOETINGE
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■■■■ 
KAEFER Nederland B.V. & KAEFER België N.V. = KREFER 

> Isolatiewerken

> Steigerbouw

> Tracing

Wĳ duimen op het allerhoogste niveau voor een veilig
en succesvol voetbalseizoen voor vv Kloetinge!!

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

PAPENDRECHT
Sportpark Slobbengors
Industrieweg 3
3351 LB Papendrecht
078-615 0106
vvpapendrecht.nl

TERNEUZENSEBOYS
V. V.

SC H I E B R O EK

NEPTUNUS

NIEUW-LEKKERLAND
SINDS 1932

SV
 O

RANJE WIT

DORDRECHT

V.
V.

NIEUWENHOO
R

N
ANNO 1929

NEPTUNUS-SCHIE-
BR.-SCHIEBROEK
Sportaccommodatie
Hazelaarweg 40
3053 PM Rotterdam
010-422 4588
neptunus-schiebroek.nl

RVVH
Sportpark Ridderkerk
Sportlaan 12
2982 SN Ridderkerk
Tel. 0180-428 141
vvsliedrecht.nl

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

BRIELLE
Sportcomplex Geuzenpark
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
0181-820 180
vvbrielle.nl

NIEUW-LEKKERLAND
Sportpark Excelsior
Tiendweg 10
2957 TJ Nieuw-Lekkerland
0184-681 314
vvnieuwlekkerland.nl 

SHO
Sportpark De Kikkershoek
Langeweg 18
3262 LE Oud-Beĳerland
0186-613 053
vvsho.nl

HEERJANSDAM
Sportpark De Molenwei
Molenwei 1
2995 BL Heerjansdam
078-677 1983
vvheerjansdam.nl

NIEUWENHOORN
Sportpark Nieuwenhoorn
Rĳksstraatweg 270
3223 KE Hellevoetsluis
Tel. 0181-313 720
nieuwenhoorn.nl

TERNEUZENSE BOYS
Sportcomplex
Zuidersportpark
Frederik v. Eedenstraat 19
4532 ET Terneuzen
0115-648 777
vvterneuzenseboys.nl

HEINENOORD
Sportpark De Tienvoet
Tienvoet 4
3274 BN Heinenoord
0186-601 398
svheinenoord.com

ORANJE-WIT
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Tel. 078-613 5287
oranjewit.nl

XERXESDZB
Sportpark ‘Faas Wilkes’
Igor Stravinskisingel 1
3069 MA Rotterdam
010-455 860
Xerxesdzb.nl

CLUBINFO TEAMS
1E KLASSE B ZATERDAG
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‘Het sportpark gaat op de schop’
Velden
Het bestuur ziet het op de schop gaan van het hoofdveld als eerste prioriteit. 
Het natuurgras wordt vervangen door kunstgras en er komen lichtmasten rond-
om het veld te staan. “Natuurlĳk heb ik liever natuurgras”, bekent de voorzitter. 
“Maar het is een utopische gedachte dat de kwaliteit top zal zĳn.”
De belasting van de velden is simpelweg te groot. Het sportpark uitbreiden is 
niet mogelĳk en volgens De Bruine is verhuizen een te grote kostenpost. “Als 
een grasveld niet bespeelbaar is – vanwege bĳvoorbeeld hevige regenval – 
moeten onze leden op een te kleine ruimte trainen. Dat kunnen we niet langer 
verkopen.”
Ook is het de bedoeling om veld 3 om te turnen tot kunstgrasveld. “Op deze 

“Dat het clubhuis nodig aan vervan-
ging toe is, is geen geheim. Maar 
een forse investering in alleen de 
kantine is zonde”, meent De Bruine. 
Op verzoek van de Gemeente Goes 
presenteerden de vereniging, de 
businessclub en Stichting Sportpark 
Wesselopark (SSWK) – in samenwer-
king met RoosRos Architecten Goes 
– het ‘Ambitiedocument Sportpark 
Wesselopark’. 

Als het aan ons bestuur ligt, wordt 

het Wesselopark flink onder handen 

genomen. “Het is geen wens, maar 

noodzaak”, stelt voorzitter Jan-

Kees de Bruine. “Als we niks doen, 

staan we stil.”

‘Als we niks doen,
staan we stil’

FOTO RON QUINTEN

Len Wolters
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manier kan er het gehele jaar door 
getraind worden en is het mogelĳk 
om doordeweeks oefenwedstrĳden 
te spelen. Dit geldt niet alleen voor 
de standaardteams. We willen ook 
kwaliteit bieden aan de recreatieve 
jeugd- en seniorenploegen.”

Gezamenlĳk clubgebouw
In de plannen wordt duidelĳk dat de 
kantine, het sponsorhome en het sup-
portershome worden verenigd in één 
gebouw. “Dit is een lang gekoesterde 
wens”, aldus De Bruine. “Het hoort 
bĳ de verenigingsgedachte. Spelers 
die hier gevoetbald hebben zeggen 
vaak: Kloetinge voelt als thuiskomen. 
Om dat gevoel te behouden, zĳn er 
aanpassingen nodig die passen bĳ de 
huidige tĳdsgeest.”
Het clubgebouw moet ruimte bieden 
voor bĳvoorbeeld kinderopvang. Ook 
moet het mogelĳk zĳn om bĳeenkom-
sten te organiseren. “We kunnen het 
niet enkel over voetbal hebben. Daar 

1
2

4
5

6

8

7

9

3
10

Plattegrond ambities

Boven: entree met fietsenstalling, onder vlnr: kantine en veld 2/3

1 parkeercapaciteit uitbreiden
2 verbeteren openbare ruimte
3 kwaliteitsverbetering entree door 

verplaatsen voetbalkooi
4 kwaliteitsverbetering entree door 

verplaatsen opslag
5 verenigingsgebouw vernieuwen

6 wedstrĳdcapaciteit jeugdvoetbal optimaliseren
7 vernieuwen kleedkamers en ruimten onder 

tribune
8 restcapaciteit op sportpark benutten
9 veldcapaciteit uitbreiden door kunstgras veld 1
10 veldcapaciteit uitbreiden door kunstgras veld 3
 (lange termĳn bĳ groei VVK)
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SCHAAL 1:1000

kleedkamers bestaand
uitbreiden met opslagruimte

tribune bestaand
vernieuwen kleedkamers en overige ruimten

parkeeroplossing(en)
n.t.b.

tennisvereniging

toegang + strook hulpdiensten

veld 1
KUNSTGRAS
 MET VERLICHTING

veld 2
KUNSTGRAS

veld 3
KUNSTGRAS
 MET VERLICHTING

veld 5
KUNSTGRAS

veld 4
GRAS

verblijfsgebied 
tussen velden

verblijfsgebied 
tussen velden

nieuwe 
centrumaccommodatie

terras n.t.b.

speelveld pupillen
nieuw

veld 6
KUNSTGRAS

openbare ruimte
incl. pannakooi

fietsen
parkeren

entree VVK
opwaarderen

Wilt u meer te weten komen 
over de plannen? Kĳk dan 
op vvkloetinge.nl en zoek 
naar ‘Presentatie ambitieplan 
2025’. Recente ontwikkelingen 
worden gepubliceerd op de 
website en toegelicht tĳdens 
ledenvergaderingen en/of 
andere ingelaste bĳeenkomsten.

red je het in de komende twintig jaar 
niet mee. We willen onze regionale en 
sociale functie beter benutten.”
De nieuwbouw moet op de strook tus-
sen veld 1 en de naastgelegen velden 
2 en 3 gerealiseerd worden. Hierdoor 
blĳft het in de toekomst mogelĳk om 
het kleedkamergebouw uit te breiden. 
“Het aantal meisjes en dames bĳ onze 
club is in drie à vier jaar tĳd gegroeid 
van veertig naar honderdtwintig.”
Uitbreiding van het aantal kleedka-
mers is dus noodzakelĳk. Te beginnen 
met de ruimte onder de tribune, waar 

nu het sponsorhome is. “Conform de 
regels van het NOC*NSF – die onder-
streept worden door de KNVB en de 
gemeente – hebben we op dit moment 
recht op twee extra kleedkamers.”

‘De Groene Loper’
Parkeergelegenheid
Het laatste onderdeel van het plan 
wordt omschreven als ‘De Groene 
Loper’. Deze strook begint bĳ de aan-
liggende weg (Noordeinde) en eindigt 

bĳ het nieuw te bouwen clubhuis. Door 
de voetbalkooi te verplaatsen en de 
fietsenstalling op te schuiven, ontstaat 
er meer parkeergelegenheid. 
Volgens De Bruine heeft dit meerdere 
voordelen. “Het wordt op deze manier 
veiliger. De kans op aanrĳdingen op 
het parkeerterrein wordt kleiner en 
hulpdiensten kunnen makkelĳker de 
sportvelden bereiken. Ook is er meer 
ruimte voor touringcars van bezoeken-
de teams.”

Locatie voor nieuwe centrumaccommodatie Huidige parkeerterrein

Ideaalsituatie

	 parkeeroplossing(en)	 openbare	ruimte	 entree	VVK	 fietsen	 kleedkamers	bestaand	 verblijfsgebied
 n.t.b. incl. pannakooi opwaarderen parkeren uitbreiden met opslagruimte tussende velden



Hĳ denkt nog wel eens terug aan het laatste tegendoelpunt in de uitwedstrĳd 
bĳ Nieuw-Lekkerland, een week voordat corona toesloeg. Een zondagsschot 
van de keeper belandde door de harde wind voor de voeten van de spits, die de 
3-0 maakte.
“Dat doelpunt nekte ons in de promotie”, zegt Marcel Lourens (48). Want na 
het stopzetten van de competitie kwam Kloetinge welgeteld één tre¶er tekort 
om alsnog naar de hoofdklasse te gaan. “Mĳn vrouw zei: zelf kampioen worden 
is toch veel mooier? Dat is ook zo. Maar ik vond het zo zuur voor de spelers en 
de club, die er veel in heeft geïnvesteerd.”
Voor de winterstop leek Kloetinge in een zetel op weg naar de titel. Na de 
jaarwisseling liep het minder soepel en zat het op vele fronten tegen. Toch 

‘Als we niet promoveren, 
hebben we gefaald’

twĳfelde Lourens niet over de 
promotiekansen. “Er was absoluut nul 
paniek. Ik heb er geen seconde over 
nagedacht dat het mis zou gaan. Dat 
is gebaseerd op wat ik op de trainin-
gen zag. We waren weer fit, de vorm 
kwam terug en de sfeer was goed.”

Zoon Dano
Hĳ begint aan zĳn vierde seizoen als 
trainer van de hoofdmacht, maar dit 
jaar is hĳ niet de enige Lourens die 
op het Wesselopark rondloopt. Zoon 
Dano (16) heeft na vĳf jaar bĳ de 
jeugdopleiding van NAC de overstap 
gemaakt naar Kloetinge.
“Ik heb daar een heel leuke en leer-
zame tĳd gehad”, zegt Dano. “Vooral 
de buitenlandse toernooien vond ik 
geweldig. En op PSV na heb ik tegen 
alle BVO’s gescoord.”
In de coronaperiode kwam er een 
einde aan het Bredase avontuur. Het 
was geen grote verrassing, na een 
minder seizoen met veel blessures en 
weinig speeltĳd. “Daar word je gelĳk 
op afgerekend.” Kloetinge, waar hĳ 

Het	coronavirus	versperde	Kloetinge	afgelopen	voorjaar	de	weg	naar	
de	hoofdklasse.	Dit	seizoen	moet	het,	met	een	versterkte	selectie,	
alsnog	gaan	gebeuren.	Voor	hoofdtrainer	Marcel	Lourens	is	dat	het	
enige	wat	telt.	“Het	laatste	fluitsignaal	als	je	kampioen	wordt.	Dat	is	
het	mooiste	wat	er	is.”

Dano speelt in de JO19-1

Rolf Bosboom
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bĳ de JO19 gaat spelen, was voor 
Dano een logisch vervolg. “Dat is 
toch het hoogste niveau in de buurt. 
Het afgelopen seizoen had ik weinig 
plezier in het voetbal. Dat wil ik hier 
terugkrĳgen.”
Zĳn vader kan hem nu vaker zien 
spelen. “Ik zou het heel mooi vinden 
als Dano hier op het hoofdveld 
een goal maakt. Zelf heb ik jaren 
onder Diederik Hiensch gevoetbald. 
Dat mĳn zoon nu bĳ hem speelt, is 
natuurlĳk wel heel leuk.”

Nieuwe selectie
Zelf kreeg Marcel Lourens onlangs 
van de trainersvakbond VVON de prĳs 
van beste oefenmeester in het district 
Zuid 1. “Dat is wel een erkenning 
van alle energie die ik hier in heb 

gestoken. Aan de andere kant hoeft 
al die aandacht voor mĳ niet meer zo. 
Bovendien heb ik niets gewonnen. De 
prĳs geeft dus een dubbel gevoel.”
Hĳ gaat het nieuwe seizoen in met 
een selectie die voor een derde is 
vernieuwd. “Dat doe ik al drie jaar zo. 
Dat houdt ook mĳn blik op de groep 
fris.” Maar liefst vier spelers zĳn van 
GOES gekomen: Tim de Winter, Sylvio 
Hage, Mart de Kroo en Jop Dekker. 
Vanuit de eigen gelederen schoven 
Huub Wolters, Aidan Milot, Jefry 
Dĳkstra, Rick de Vos en Finn Murre 
door naar het eerste.
“Ik ben heel tevreden met deze 
groep”, zegt Lourens. “Het gaat erom 
dat je jongens hebt die bĳ de club 
passen, die met vv Kloetinge bezig 
zĳn en niet met zichzelf. Als we niet 
promoveren, hebben we gefaald. 
Natuurlĳk weet je dat er onderweg 
dingen gebeuren, maar ik heb op 
vrĳwel alle posities een back-up.”

Meer concurrentie
Na een jaartje in Zuid is Kloetinge 
nu terug in West (1e klasse B). Dat 
betekent sterkere concurrentie en 
minder ploegen die inzakken om 
te loeren op de counter. “Er wordt 
meer echt gevoetbald. Dat maakt het 
ook leuker. Iedereen kan van elkaar 
winnen.” 
“Of ik druk ervaar? Vorig seizoen 
waren we maar met één ding bezig: 
het laatste fluitsignaal als je kampi-
oen wordt. Dat is het mooiste wat er 
is in het voetbal. Dat is ons afgepakt, 
dus we moeten helemaal opnieuw 
beginnen. Het gaat erom dat je dat 
eindpunt in je hoofd houdt en ervoor 
zorgt dat je onderweg fit blĳft en 
doorgaat met werken aan jezelf. 
Uiteindelĳk is het ook een heel mooi 
traject ernaar toe.”

‘De prijs geeft een 
dubbel gevoel’

MARCEL
LOURENS

TRAINER/COACHVader Marcel en zoon Dano
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Laat uwwoning scoren op de woningmarkt!

Wij komen graag bij u langs voor een
vrijblijvende waardebepaling.
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OOK STERK IN (DE) LUCHT
momenteel in jeugdelftallen van 
onze vereniging. Bĳ het team van zĳn 
dochter is hĳ elftalleider. Marĳn: “Het 
is de combinatie van het gemoede-
lĳke en het prestatiegerichte dat me 
aanspreekt.”

Betrokkenheid
Hĳ ziet overeenkomsten met zĳn 
eigen bedrĳf: “Zo zitten wĳ ook in 
elkaar. We zĳn van oudsher een 
familiebedrĳf en betrokken met 
elkaar. Net als vv Kloetinge zĳn we 
ook ambitieus. We investeren in onze 
werknemers en streven naar het 
hoogste niveau van kwaliteit in ons 
werk.” 
Van de Velde Installatiegroep heeft 
alle expertise en vakmanschap 
van installatietechniek in huis: van 
aanvraag en ontwerp tot aan uit-

voering, onderhoud en service. “We 
zĳn daarnaast goed in het werken in 
deze regio. We weten hoe die partĳen 
graag behandeld willen worden. Dat 
maakt ons sterk”, zegt Marĳn. 

Ventileren
Het belang van een goede ventilatie-
techniek in gebouwen wordt in deze 
Coronatĳd breed gedragen. Van de 
Velde Installatiegroep onderkende 
dat belang al jaren geleden. Marĳn: 
“Goed ventileren is iets anders dan 
wat lucht in een ruimte blazen. Daar 
zitten gespecialiseerde denkwĳze en 
technieken achter. Die expertise in 
ventileren hebben we inmiddels ruim 
opgebouwd”. 
Sterk in (de) lucht dus, dat bedrĳf Van 
de Velde in Yerseke? Marĳn: “Zeker. 
Zeer sterk met het hoofd!”

Ondanks de voor bedrĳven 
lastige Coronatĳd besloot 
Van de Velde Installatie-
groep, gevestigd in Yerseke, 
nog een extra jaar aan te 
blĳven als shirtsponsor van 
het eerste en tweede team 
van vv Kloetinge. Gaat de 
clubliefde van directeur 
en mede-eigenaar Marĳn 
Meĳboom zo ver?

“Nou, uit clubliefde klinkt wat 
sterk, maar de binding met 
vv Kloetinge speelt wel een 
rol natuurlĳk”, lacht Marĳn. 
Hĳ speelde zelf tot zĳn 17e 
jaar in de jeugd, zĳn broer 
voetbalde er, zĳn vader was 
actief als penningmeester 
en zĳn kinderen spelen 

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Marĳn Meĳboom,
directielid
Van de Velde Installatiegroep

Gerben Polderdĳk

Gerben Polderdĳk
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Leeftĳd: 22 jaar
Woonachtig in: Arnemuiden
Studeert: Sportkunde aan de Hogeschool Zeeland
Werkt bĳ: Zeeuws Lekkers
Vorige clubs: Arnemuiden, JVOZ, NAC Breda, G.O.E.S.

FOTO ‘S RON QUINTEN

KLAAS VAN HECKE
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Hĳ kwam begin vorig seizoen over van buurman GOES.
Met zĳn passie, werklust en zĳn goede spel heeft hĳ de harten 
van vele supporters al weten te veroveren. Tĳd om deze 22-jarige 
‘Erremuenaer’ eens beter te leren kennen.

zit lekker in z’n vel

“In mĳn eerste seizoen bĳ 
Kloetinge heb ik al veel 

genoten. Gedurende de eerste 
weken vingen de spelers en staf 

de nieuwe jongens goed op. We 
gingen vanaf het eerste begin al 
goed met elkaar om, waardoor 
de sfeer er meteen al lekker in 
zat. 
Ook buiten het veld (in de 
kantine en in het sponsorhome) 
voelde ik mĳ altĳd van harte 
welkom. Supporters, sponsoren, 
de Kloetinge Fanatics en de vrĳ-
willigers zorgden ervoor dat het 
altĳd een feestje was. Hoewel ik 
zelf niet echt een feestbeest ben 
(zei Klaas met een grote glimlach 
en vette knipoog, red), kon ik mĳ 
erg goed vermaken! 
Het mooie aan Kloetinge is dat 
heel de vereniging één is. Het 
maakt niet uit in welk team je 
speelt, iedereen is blĳ om voor 
Kloetinge te spelen en straalt dat 
ook uit. Vandaar ook altĳd de 
gezelligheid na de wedstĳden! 
Dat is ook wel het grote verschil 
tussen GOES en Kloetinge. Bĳ 
GOES draait het toch voorname-
lĳk om het eerste elftal.” 

Kampioen
“Het is natuurlĳk jammer dat 
we niet promoveren naar de 
hoofdklasse. We waren goed 
op weg en hadden het met de 

‘Super mooi om hier te mogen spelen’
selectie ook wel behaald”, verwĳst hĳ naar het abrupte einde van het seizoen, 
vanwege de coronacrisis. “Het is nu aan ons om dit jaar kampioen te worden en 
te promoveren. Ik hoop dat ik daarin mĳn steentje kan bĳdragen en belangrĳk 
kan zĳn voor het team.” 

Ambitie
“Wat er voor de rest in mĳn carrière nog gaat gebeuren, weet ik niet. Ik droom-
de er altĳd van om net als mĳn oom (Jan Poortvliet) en broertje (Jan-Paul) 
profvoetballer te worden. Ik heb me erbĳ neergelegd dat dit lastig zal worden 
en dat ik niet zo goed ben als mĳn oom en broertje. Desondanks vind ik het 
super mooi om hier te mogen spelen, al is een niveautje hoger dan de eerste 
klasse natuurlĳk wel de bedoeling.”

Max Joosse

Passie en werklust zĳn de kenmerken van Klaas

KLAAS VAN HECKE
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Jan en Hannie Kloet verhuisden bĳna twintig jaar geleden van Bennekom via 
Goes naar Kapelle. Al snel werd Jan verzorger bĳ onze vereniging. In 2003 
begon hĳ bĳ de tweede selectie. Vier jaar later ging hĳ bĳ het vlaggenschip aan 
de slag. 
Tĳdens zĳn dienstverband zag Jan dat de club zich ook ontwikkelde op medisch 
gebied. “Er is in de laatste vĳftien jaar veel veranderd. De lĳntjes naar de ortho-
peed en sportfysiotherapeut zĳn veel korter, mede dankzĳ de samenwerking 
met Fysiotherapie De Clavers. Vroeger zei de huisarts: “ga met je been omhoog 
zitten en wacht tot het beter wordt.”

Korfbal
In het verleden had Jan weinig met voetbal. Tĳdens zĳn studie aan de sportaca-
demie in Arnhem (Arie van der Zouwen, voormalig trainer van Kloetinge, zat in 
hetzelfde leerjaar) ontkwam hĳ er niet aan. “Ik wilde niet koppen. Ook was ik 
stĳf rechts, ik kon niets met links.”
Jan, geboren in Goes, korfbalde en squashte liever. Samen met Hannie, afkom-
stig uit Kloetinge, richtte hĳ een gemengde korfbalclub op in hun toenmalige 
woonplaats Wĳchen (Gelderland). Niet geheel toevallig, aangezien de twee 
elkaar op twaalfjarige leeftĳd leerden kennen bĳ korbalvereniging Blauw Wit in 
Kloetinge.
Na zĳn studie werd Jan docent lichamelĳk opvoeding op een school voor kin-
deren en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. “Dat waren de mooiste 

JAN KLOET

Honderden voetballers lagen 

gedurende de afgelopen 

jaren bĳ Jan Kloet (64) op 

de behandeltafel. Daar komt 

nu een einde aan. Vanwege 

gezondheidsklachten legt de 

verzorger het merendeel van 

zĳn taken neer. “Dit besluit 

doet net zoveel pĳn als de 

reuma die ik heb.”

Clubicoon doet een stapje  terug
‘Vroeger zei de huisarts: “ga maar met je been omhoog zitten”

Len Wolters



17

onderwĳsjaren uit mĳn loopbaan. Ook 
toen had ik een dienende rol”, refereert 
hĳ aan zĳn bezigheden als verzorger.
Onder andere vanwege problemen met 
zĳn kruisbanden en meniscus liet de 
gymleraar zich omscholen tot wiskun-
deleerkracht. In die tĳd volgde hĳ ook 
een cursus om verzorger te worden. “Ik 
was erg veel met sport bezig. Vanwege 
blessures kon ik niet meer zelf op 
niveau sporten. Als verzorger kon ik 
wel op een andere manier betrokken 
blĳven.”
Via een bekende kwam Jan bĳ zaal-
voetbalclub Abas (later veranderde de 
naam in Atlantic) terecht. “Zĳ speelden 
op het hoogste niveau in Nederland. 
Alle sporthallen zaten echt bomvol.”

Dienende rol
Na een aantal jaren moest de geboren 
Goesenaar op zoek naar een nieuwe 
baan. Dat bracht het gezin – bestaan-
de uit onder meer drie kinderen: 

Saskia, Tim en Thomas – naar Benne-
kom. Hier werd hĳ al snel verzorger 
bĳ de gelĳknamige voetbalclub. “Toen 
de hoofdklasse nog het hoogste 
amateurniveau was, speelden we tegen 
Kloetinge. Dat waren geen vriendelĳke 
potjes. Het was op het scherpst van de 
snede.”
Op het moment dat de gezondheid 
van de ouders van Hannie parten ging 
spelen, verhuisden ze naar Zeeland. Na 
een kort dienstverband in Etten-Leur 
ging Jan als wiskundeleraar bĳ het 
Sint Willibrord College en later het 
Ostrea Lyceum werken. Ook sloot hĳ 
aan bĳ onze vereniging. “Bennekom en 
Kloetinge zĳn vergelĳkbare clubs. Het 
is er gezellig en er gebeurt altĳd wat.”
In zĳn hoedanigheid als verzorger 
trad Jan af en toe op de voorgrond. 
Zoals de keer dat Björn Quartel zĳn 
tong inslikte en Corné Schilperoort 
een schedelbasisfractuur opliep. De 
fatale blikseminslag in 2005 waarbĳ 
Kloetinge 2-speler Frank Bouwmeester 
het leven liet, staat hem het meeste 
bĳ. “Dat was een absoluut dieptepunt. 
We hebben hem nog gereanimeerd op 

het veld.”
Ook beleefde de Goesenaar tal van 
mooie momenten. Hĳ noemt de 
verloren bekerfinales van Kloetinge 1 
en de ontmoetingen met de club van 
oud-international Dirk Kuĳt. “Drie keer 
gingen we met klotsende oksels naar 
Quick Boys toe, maar nog nooit heb 
ik er verloren. We hebben er zelfs een 
keer gewonnen.”

Opvolger
Gedurende de komende seizoenen 
zal Jan betrokken blĳven bĳ ‘onze’ 
medische staf. Het behandelen van 
spelers gaat niet meer, maar hand- en 
spandiensten verrichten lukt nog wel. 
Bovendien is zĳn netwerk binnen de 
medische wereld en zĳn kennis op dat 
gebied nog altĳd van grote waarde.
Jan: “Ik heb het lang volgehouden, 
maar het gaat niet meer. Ik kan nog 
functioneren, maar ik kan geen kracht 
meer zetten. Mĳn polsen, handen en 
vingers doen constant pĳn. Het besluit 
gaat me aan het hart, maar ik geef 
de regie graag in handen van mĳn 
opvolger Ramon Versluis.”

Clubicoon doet een stapje  terug

De fatale blikseminslag in 2005, 
waarbĳ Kloetinge 2-speler Frank 

Bouwmeester het leven liet, staat 
hem het meeste bĳ.

FOTO JOEP ZOETEWEĲ 

Jan behandelt een hoofdblessure bĳ Daan Esser Concentratie in de dugout
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“Als één van onze medewerkers 
begint bĳ een nieuw bedrĳf, zĳn we 
er bĳ. We willen zien of het de juiste 
persoon op de juiste plaats is. Ook 
willen we weten of hĳ of zĳ past in 
de cultuur van het bedrĳf, want daar 
zĳn grote verschillen tussen. Als de 
werknemer niet past bĳ het bedrĳf, 
gaan we op zoek naar een ander. 
We willen maatwerk leveren. Deze 
persoonlĳke begeleiding is uniek. Om 
die reden kom ik vaak bĳ de bedrĳ-
ven die onze klanten zĳn. Goede 
contacten zĳn erg belangrĳk.”

Corona
Aan het woord is Tonny Hollenberg, 
commercieel manager van JobManiac, 
een jong Zeeuws bedrĳf. In 2012 begon 
Willem Faasse uit Goes het bedrĳf dat 

gevestigd is aan de A. Joachimikade 33H. Willem is eigenaar en alge-
meen directeur. Inmiddels zĳn er ook vestigingen in Oud-Beĳerland, 
Apeldoorn, Eindhoven en Gilze Rĳen. 
Het uitzend- en detacheringsbedrĳf is in veel sectoren werkzaam, maar 
de meeste werknemers werken in de bouw en het groen. “We hebben 
momenteel mensen aan het werk bĳ alle grote bouwbedrĳven. Het 
aantal mensen in de bouw is stabiel. Voor het werk in de groenvoor-
ziening hebben we nu meer mensen nodig, vooral voor het onderhoud 
van de vakantieparken. Dat is meer seizoensgebonden.”

Aanmelden
Tonny gaat verder: “We hebben heel weinig buitenlandse werknemers 
in dienst. Het merendeel komt uit de buurt. Mensen die een baan 
zoeken kunnen zich aanmelden op de website jobmaniac.nl (red). Ze 
worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Als dat positief verloopt 
melden wĳ ze aan voor een VCA-cursus, dat is een verplichte veilig-
heidscursus. Wĳ zorgen voor goede kleding en beschermingsmiddelen. 
En op de eerste werkdag gaan wĳ mee. We betalen een goed salaris en 
de kosten voor de bedrĳven zĳn ook zeer acceptabel.”

BCK
JobManiac is al een aantal jaren lid van de BCK. Tonny: “We ontmoeten 
er veel (potentiële) klanten. De sfeer is er erg goed en diverse werkne-
mers voetballen bĳ vv Kloetinge. De link is dus snel gelegd.” Naast de 
sponsoring van onze club steunt JobManiac ook KiKa in de strĳd tegen 
kinderkanker.

JobManiac: JONG EN ZEEUWS

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Adri de Bruine

Algemeen directeur Willem Faasse (links) en commerciëel manager Tonny Hollenberg
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Twintig jaar geleden werd de kleine 
Valentĳn geboren in Kwadendamme. 
“Op jonge leeftĳd verhuisden we 
al snel naar Kloetinge. Mĳn vader 
(Alexander) is er geboren en mĳn opa 
en oma wonen een straat verder”, 
vertelt Valentĳn. Op zesjarige leeftĳd 
wordt hĳ lid van de vereniging. 
Zĳn kwaliteiten blĳven niet onopge-
merkt en op elfjarige leeftĳd verruilt 
hĳ Kloetinge voor JVOZ. Hĳ kĳkt 
positief terug op de overstap. “Ik heb 
mooie jaren gehad bĳ JVOZ. We heb-
ben tegen veel profclubs gespeeld, ik 
heb veel geleerd en ben een betere 
voetballer geworden.” 

Terugkeer
Na vier seizoenen is het genoeg 
geweest en keert Valentĳn terug naar 

Kloetinge. “Het voelde lekker om 
weer het groen-wit te dragen. In de 
tĳd dat ik bĳ de JVOZ speelde, kwam 
ik nog zoveel mogelĳk op het Wes-
selopark. Als je er dan na een aantal 
jaren weer zelf mag voetballen, voelt 
dat als thuiskomen.”
De terugkeer verloopt voorspoedig. 
Als A-junior traint Valentĳn mee met 
de eerste selectie en in een beker-
wedstrĳd tegen Dauwendaele mag hĳ 
ook meteen zĳn debuut maken. Het 
seizoen daarop wordt hĳ definitief 
toegevoegd aan de hoofdmacht. 
Inmiddels begint hĳ aan zĳn derde 
seizoen voor Kloetinge 1. Een on-
betwiste basisspeler is hĳ niet altĳd 
geweest, maar aan vertrekken heeft 
hĳ nooit gedacht. “Ik zou Kloetinge 
nooit ruilen voor een lager niveau. Ik 

speel liever in het tweede dan bĳ een 
eerste elftal op een lager niveau.” 

Grote liefde
De enige reden dat de twintigjarige 
Kloetingenaar naar een andere club 
zou gaan, is voor zĳn grote liefde. 
“Mĳn vriendin woont in Vlaardingen, 
dus misschien verhuis ik ooit die kant 
op. Ze verhuist sowieso niet deze kant 
op”, vertelt hĳ lachend. 
Een stap naar een profclub is helaas 
nooit gelukt. Toch kan het zĳn dat we 
Valentĳn dit seizoen op het veld van 
een profclub zien. “Ik zit in het derde 
jaar van de opleiding Sport, Marketing 
& Management en ga dit schooljaar 
stage lopen bĳ NAC Breda.”

VALENTIJN VAN KEULEN
een echte Klusdurper

Als je bekend staat als 
een dorpsclub met een 
goede jeugdopleiding, is 
het altĳd fĳn dat er in de 
hoofdmacht échte Kloetin-
genaren spelen. Valentĳn 
van Keulen is zo´n speler. 
Opgegroeid in het dorp en 
vanuit de jeugdopleiding 
doorgestroomd naar het 
eerste. We spraken hem 
over zĳn voetbalcarrière 
en band met Kloetinge.

FOTO RON QUINTEN

Yannick Sohilait
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A
• ABN AMRO
• AddMark
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Afvalservice Zeeland bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• A.P. Moelker Fruit
• A.S.T. Verhuur & Handel
• Autofi t Group

B
• De Baar & Leendertse
• Baker Tilly
• Bakker Boer
• BooNe Optiek
• Biercafé De Pompe
• Bouvast
• Bouwgroep Peters bv
• Bouwmensen
• Sto¶ eerderĳ  C.J. Brouwer
• De Bruine Hypoth. & Pensioenen
• Lunchcafé/Brasserie De Bult
• Buro Salt

C
• Carédo
• De Clavers
• Capello
• CS Telecom
• Colĳ n Beveiliging

D
• Dakotech
• Da Vinci Meesterschilders
• Delmeco Group bv
• Delta Makelaardĳ 
• Delta Paints
• J.C. Dekker bv
• Drukkerĳ  Zeeland
• DRV Acc. & Belastingadviseurs

E
• Endless Hair
• EDW Autolease

• Endura Sport Goes
• Elie Beveiliging
• Everbake Group bv
• El Toro

F
• Faasse & Fermont
• Faktor Civil Engineering bv
• Fire&Rescue

G
• G&B Vis- en Vleeshandel
• Geĳ tenbeek Top Movers
• Grafi sch Bedrĳ f Goes
• 4U Group Personeelsdiensten

H
• BC Haringman bv
• HDV Steigerbouw
• Hessels Coating bv
• HE Facility & Services bv
• Hofman Productions
• Huiskes Metaalhandel

I/J
• ING
• Intersport Erik
• Intra Interieurbouw
• ITN Groep
• Iveco Schouten bv
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• Jobmaniac Goes bv
• Tandprothetische Praktĳ k

L. Jobse
• Gerrit de Jonge Techniek

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Klok’uus
• Kloosterboer Services bv
• De Ko¿  eboer 
• De Koeĳ er Schilders
• Kookwereld Goes
• Kruitbosch Print & Sign
• Kuĳ pers Utiliteit Zuid

L
• Autoschade Cor Lagendĳ k
• LEO Interieurgroep bv
• Bouwbedrĳ f J. v/d Linde 
• Livingstone bv
• LMG
• BouwCenter Logus
• LuxImprove 

M
• Makkina
• Marsaki bv
• MD Autotechniek
• Melieste Glas
• Van Mossel Autolease

N
• Nilsson

Communicatie Kunstenaars
• Nĳ sse Assurantiën bv
• Neem Dirk

O
• Mossel-Oester & Vishandel

Piet van Oost bv
• Olie & De Jonge Advocaten
• Oude Diep bv

P
• Hoveniersbedrĳ f Paardekooper
• PCI
• Peet ICT
• Pekaar & Partners bv
• Plieger bv 
• Profi le Tyre Center
• ProTech Monte Carlo
• Plan & Omgeving bv 
• Piet Vogelaar Business Rent

R
• Rabobank Oosterschelde
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv
• Rico Moda Uomo
• Bouwbedrĳ f Rĳ k
• Accountants- en adviesgroep 

Rĳ kse
• Roode Handel
• RoosRos Architecten

S
• Aann.bedrĳ f Van Sabben bv
• Saman Groep
• Sigma Personeelsdiensten
• Sligro Goes
• So What Nederland bv
• Smulderstextiel.nl
• Stad & Zeeland NVM

Makelaars

T
• TAB Tankbouw
• Techno West Services
• Tolhoek Keukens
• Traas Zuidwest Nederland bv
• TRIAS Notarissen

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Van den Dongen Parket
• Vermeer Middle East FZCO
• Eethuis De Vierlinden

W
• WEA Accountants & Adviseurs 

Zierikzee
• Woninginrichting-AANHUIS.nl
• Wĳ kopenhuizen

Z
• Zandee Kloetinge bv
• Sjaak van Zee bv
• De Zeeuwse Alliantie 
• Zeeuws Zakelĳ k
• Zichtbaar
• Zuidweg-Zwartepoorte

Inst. bedrĳ f
• ZSB Constructie

Ledenlijst BusinessClub vv Kloetinge

Voor informatie businessclub:  info@bckloetinge.nl  |  bckloetinge.nl

BESTUUR BUSINESSCLUB
Robert Verhage Abko Nĳsse  John Heĳnsdĳk Dirk Rooze Tamara Flore

 secretaris penningmeester voorzitter bestuurslid communicatie
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Flow
En dat juist in een periode waarin de flow erg posi-
tief was. Sportief binnen de vereniging natuurlĳk, 
maar ook in de businessclub. 
Met het voorstellen van minimaal één nieuw lid na 
elke thuiswedstrĳd is het netwerk van BCK-leden 
verder uitgebreid naar ca. 140. En elke maand 
hebben we een BCK-Event kunnen organiseren. 
Vanaf de winsterstop hebben we eventjes kunnen 
genieten van ons gepimpte sponsorhome.

Samen
Afgelopen seizoen introduceerden wĳ ons motto 
‘Samen Presteren’. Het lĳkt meer dan ooit een 
toepasselĳke keuze te zĳn. Voor het overwinnen 
van de uitdagingen op korte termĳn – maar ook het 
realiseren van de lange termĳn doelstellingen – is 
‘samen’ het kernwoord. 
Het is dan ook mooi om te ervaren dat onze leden 
ons trouw blĳven. Dat waardeer ik zeer. We kunnen 
ze immers op dit moment niet uitnodigen in ons 
sponsorhome en op onze events. Als dat weer wel 
mogelĳk is, vullen wĳ de agenda. Ondertussen zĳn 

we bezig met het uitwerken van initiatieven die wel 
passen in deze situatie. BCK-leden ondersteunen ons 
hierbĳ en nieuwe ideeën zĳn zeker welkom. 

Toekomstplannen
Ondanks dat het C-woord op dit moment grote 
invloed heeft op de voetbalwereld, houden we vast 
aan onze koers. Dat betekent dat we de vereniging 
blĳven faciliteren bĳ het realiseren van haar ambi-
ties. Onze stip aan de horizon is het veelomvatten-
de Ambitieplan 2025 van de vereniging. 
Hierin komen het DNA van vv Kloetinge en de 
sportieve, maatschappelĳke en zakelĳke plannen 
bĳ elkaar. Een familieverenging, waar prestatief en 
recreatief mannen- en vrouwenvoetbal voor alle 
leeftĳden samengaan met een krachtige en vooral 
gezellige Businessclub en een sportpark dat hierbĳ 
past. Hoe mooi is dat om er samen voor te gaan en 
dit te realiseren. 

John Heĳnsdĳk
Voorzitter BCK

Geen enkel seizoen is hetzelfde en dat 

geldt zeker ook voor 2019/2020. De 

competitie en daarmee de dynamiek 

in de vereniging en de businessclub 

gingen in maart uit als een kaars. 

John Heĳnsdĳk
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Een nieuw seizoen, een nieuwe werkelijkheid
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Veertien jaar bracht hĳ zĳn jeugd 
door in Kloetinge. Aan de Zomer-
weg voetbalde hĳ in de brandgang 
– tegenover zĳn ouderlĳke woning – 
urenlang met de (over) buurjongens 
Patrick en Edwin Bolle.
Kees Verhoeven (25-04-1976), 
Tweede Kamerlid van D66, kan het 
zich nog heel goed voor de geest 
halen.
“Als de mogelĳkheid zich voordeed, 
voetbalden we in de brandgang. 
Deze is er nog steeds, achter de 
garageboxen. Diederik Hiensch 
(jarenlang trainer van onze hoofd-
macht en nu trainer van JO19-1, 
red) was onze buurjongen. Tegen 
hem keek ik op. Diederik is nog mĳn 
trainer geweest. Hĳ verwachtte veel 
van spelers en was veeleisend. Iets 
wat overigens prima was.”

Verhoeven herinnert zich veel van 
zĳn jeugdjaren in Kloetinge. Hĳ gaat 
terug tot zĳn kleutertĳd. “Ik ging naar 
de kleuterklas van ju¶rouw Jenny. 
De school stond aan de Zomerweg, 
waar nu het Integraal Kindcentrum 
is gevestigd.” Zĳn toenmalige juf 
Jenny hoeft niet lang te graven in 
haar geheugen. Jenny: “Kees was een 
vrolĳk en guitig mannetje met rossige 
haren en altĳd in voor een debat of 
kletspartĳ.”

Tot zĳn achttiende voetbalde Kees bĳ voetbalvereniging Kloetinge. Kees: “Ik 
heb alle jeugdteams doorlopen. In de A-junioren speelde ik onder andere met 
Ramon Uitterhoeve, Olger van Panhuis, Michiel ten Hacken en Frank de Kok. 
Antoine van Goethem was onze leider. Rens Kole is ook nog één van mĳn 
trainers geweest.” 

Liefde voor Zeeand
Verhoeven vervolgt: “Ik ben na mĳn middelbare school gaan studeren in 
Utrecht en heb Zeeland achter me gelaten. Mĳn periode bĳ Kloetinge is waar-
devol geweest. De liefde voor Zeeland is altĳd gebleven. De ruimte, de zee, de 
rust. Het geeft me vaak de sfeer van het strand. Verder zĳn Zeeuwen nuchter 
en dat spreekt me enorm aan. Ik ben overigens altĳd blĳven voetballen hoor. 
Eerst bĳ studentenvereniging Odysseus en nadien nog bĳ Kampong, Hercules 
en RAP (Amsterdam). Nu speel ik nog wekelĳks, als spits, trimvoetbal bĳ AFC 
Quick 1890 uit Amersfoort. Bĳ trimvoetbal speel je niet in competitieverband. 
Dus gewoon gezellig een potje ‘ballen’.”

Oog voor een ieder
Na zĳn studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht is Verhoeven een 
jaar uitgevlogen naar Guatemala (Centraal Amerika). “Daar heb ik als leraar op 

een school Engelse les gegeven aan 
kinderen van rĳke ouders. Daarnaast 
deed ik vrĳwilligerswerk voor arme 
kinderen.” Gedurende het gesprek 
wordt duidelĳk dat dit typerend is 
voor de mens Kees Verhoeven. Oog 
hebben voor een ieder in een samen-
leving. Van 2002 tot 2004 werkte 
hĳ bĳ de Kamer van Koophandel in 
Amsterdam. “Ik merkte al snel dat 
heel veel ondernemers niet zo blĳ 
waren met de Kamer van Koophan-
del. De middenstand lag me altĳd na 
aan het hart en ik voelde me bevrĳd Jenny Platteeuw, Kees’ voormalige kinderjuf
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Tweede Kamerlid

KEES VERHOEVEN (D66)
was jarenlang jeugdspeler van Kloetinge

‘Ik ben meer een verbinder geworden’
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als Tweede Kamerlid der Staten 
Generaal. “Vanaf de eerste dag 
merkte ik al direct dat er ook binnen 
de Haagse politiek weinig oog was 
voor de ondernemer. Dat punt moest 
snel op de agenda komen. Na veel 
aandringen is dat uiteindelĳk gelukt. 
De vrĳheid en solidariteit binnen onze 
partĳ spreekt me aan. Je moet je ook 
sterk maken voor kwetsbaren die hulp 
nodig hebben en er zĳn voor mensen 
die het zwaar hebben. Niet te links en 
niet te rechts. Oog hebben voor de 
gemiddelde Nederlander.” 

De oud-jeugdspeler van onze club kan 
zich vinden in de vergelĳking tussen 
D66 en Eredivisionist AZ Alkmaar. 
“D66 is een vooruitstrevende en 
moderne partĳ die nog niet tot de 
gevestigde macht behoort. Met Rob 
Jetten, Sigrid Kaag, Vera Bergkamp en 
Wouter Koolmees hebben we goede 
en talentvolle politici die hun werk 
met overgave doen. De kunst binnen 
de partĳ is om de eenvoud te bewa-
ren, maar de essentie van politiek is 
vaak complex.”

Verantwoordelĳkheid
Als volksvertegenwoordiger voelt 
Verhoeven, vader van Klaas, Juul en 
Willem, zich als Tweede Kamerlid 
verantwoordelĳk voor zĳn inspan-
ningen en die van de regering. “Ik 
heb geleerd dat het belangrĳk is 
om vooral in gesprek te blĳven met 
mensen. Hoewel ik me geen bekende 
Nederlander voel, word ik wel 
herkend en regelmatig aangesproken 
op beslissingen die vanuit Den Haag 
zĳn genomen. Mensen zĳn soms boos. 
Vaak spelen meerdere belangen bĳ 
een genomen besluit. Dan probeer 
ik dat uit te leggen. Ik ben liever 
zorgvuldig dan zichtbaar.”
Vanuit de regeringsbanken heeft 
de politicus de toon onderling zien 
veranderen en de polarisatie verder 
zien toenemen. “Ik merk dat ik in de 
loop der jaren meer een verbinder 
ben geworden. Belangrĳk is om 

Vergelijking tussen D’66
en AZ Alkmaar

toen ik in 2004 de overstap kon 
maken naar MKB Nederland, waarvan 
ik in 2006 directeur werd van de regio 
Amsterdam.” 
De politicus vervolgt: “Ik wilde 
opkomen voor de belangen van de 
ondernemer. Een zelfstandige heeft 
het altĳd wat zwaarder dan de grote 
jongens in het bedrĳfsleven. Een 
ondernemer steekt (veel) eigen geld 

en energie in het zaken doen en dan 
vind ik het mooi om mee te denken in 
hun bedrĳfsvoering en de knelpunten 
die soms ontstaan. Zoeken naar 
oplossingen is dan de uitdaging.”

Politicus
Die uitdaging werd nog groter toen 
Verhoeven op 17 juni 2010 als lid 
van Democraten 66 werd beëdigd 

PERSFOTO TWEEDE KAMERFRACTIE
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Tweede Kamerlid

KEES VERHOEVEN (D66)
was jarenlang jeugdspeler van Kloetinge

PERSFOTO TWEEDE KAMERFRACTIE
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Now, for tomorrow
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samen een weg te vinden, die voor 
iedereen het beste is. Ik heb ook de 
tĳd gekend dat ik alles scherp wilde 
zeggen om mĳn gelĳk te halen. Door 
oog te hebben voor elkaar, kom je 
verder.”

Verhoeven gaat er, om even in 
voetbaltermen te spreken, niet meer 
met een gestrekt been in tĳdens een 
debat.

Portefeuille
De werkportefeuille van de Zeeuw 
is een uitgebreide. Na jaren wonen, 
verkeer, media en Europa, nu EZ, 
cyberveiligheid, inlichtingendiensten, 
ICT, privacy en marktordening. 
Het vraagt om een voortdurende 
alertheid en innovatie. Vooral op 
het gebied van digitalisering heeft 
Verhoeven zĳn sporen verdiend.
Hĳ was van 2012 tot 2016 campagne-
leider van D66 en heeft daarnaast een 
bĳdrage geleverd aan de verruiming 
van de winkeltĳdenwet. Deze wet 
werd in 2013 aangenomen, waardoor 
gemeenten zelf mogen beslissen 
of en hoe vaak winkels op zondag 
open mogen. “Als mĳn werk op het 
Binnenhof gedaan is, dan ambieer ik 
een baan in het bedrĳfsleven waarbĳ 

Staand vlnr: Diederik Hiensch (trainer), Patrick, Pierre v.d. Endt, Rody Hoegee, Patrick Platschorre, Mark Nieuwestein, Dennis Buĳsroggge,
Antoine van Goethem (leider), Wim v.d. Linde (sponsor).
Zittend vlnr: Nanco de Vries, Erik ten Hacken, Marco Sibben, Kees Verhoeven, Olger van Panhuis, Frank de Kok, Jeroen Gerritsen.

Kloetinge JO17 (1992)

‘Niet meer met een
gestrekt been erin gaan’

digitalisering mĳn voorkeur heeft. 
Als volksvertegenwoordiger heb ik 
daar veel aandacht voor gevraagd. 
In het begin werd ik een ‘witte raaf’ 
genoemd. Daar is gedurende mĳn 
periode wel enige verandering in 
gekomen, hoewel er nog steeds 
stappen te maken zĳn.”

Derde helft
Wie vanuit de huiskamer weleens 
een debat op televisie heeft gevolgd, 
zal snel de vergelĳking maken met 
een toneelstuk of wedstrĳd. Dat kan 
Verhoeven bevestigen. “Voetbalcoach 
Rinus Michels had als leidraad dat 
voetbal oorlog is. Dat is politiek 
eigenlĳk ook, maar dan met woorden. 

Het is niet alleen een strĳd, toegeven 
is dodelĳk. Dan is het net alsof je 
een tegendoelpunt krĳgt. En vergeet 
vooral de invloed van de media niet. 
Zeker als de camera op je gericht 
is.” De volksvertegenwoordiger 
kĳkt heel realistisch naar zĳn mede 
Kamerleden. “In de wandelgangen 
kan ik met iedereen van de andere 
politieke partĳen goed overweg en 
zie ik ze als collega’s. We hebben als 
volksvertegenwoordigers ook veel 
lol onder elkaar. Jammer dat we 
sinds de uitbraak van COVID19 niet 
meer voor een drankje en hapje naar 
Nieuwspoort gaan. De derde helft in 
de politiek is, net als bĳ het voetbal, 
altĳd gezellig.”

“Iets missen is iets anders meemaken”
Verhoeven stelt zich tĳdens de komende verkiezingen in maart 2021 niet 
verkiesbaar. “Dan ben ik bĳna 11 jaar volksvertegenwoordiger. Het was 
eervol werk, maar het vraagt enorm veel van je. Ik heb een beter inzicht 
gekregen in de Nederlandse samenleving en ook in hoe het elders in de 
wereld reilt en zeilt. Het was leerzaam en leuk. Ik kan nu beter relativeren 
en mĳ verplaatsen in een ander. Veel politici rennen zichzelf echter nog 
steeds voorbĳ.”
Natuurlĳk heeft ook een politicus een levensmotto. Zo ook Kees Verhoe-
ven: “Iets missen is iets anders meemaken.” Ongetwĳfeld een waarheid 
als een koe. Maar als je hem zo enthousiast en met warme gevoelens over 
Zeeland en voetbalvereniging Kloetinge hoort praten, krĳg je het gevoel 
dat hĳ onze provincie en club soms wel een beetje mist (ondanks dat hĳ 
wat anders meemaakt). 
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Ik wil gewoon  de beste 
ICT partij van   Zeeland zijn.

‘ ‘

weazuidwest.nl • info@weazuidwest.nl 

0113 25 63 00 (Goes) • 0111 45 37 00 (Zierikzee)

WEA ZUID-WEST    Goes • Zierikzee  

Lionel Peet is samen met Hilbert Faasse 
eigenaar van Peet ICT in Kamperland. 
Peet ICT werd begin 2013 door Lionel 
opgericht en Hilbert kwam er na een jaar 
bij. De twee werkten samen bij een ICT-
bedrijf waardoor ze goed wisten wat ze 
aan elkaar hadden.

Ze vervullen ook een eigen rol binnen het bedrijf en heb-

ben klanten verspreid over Zeeland. Lionel houdt zich 

voornamelijk bezig met de werving van nieuwe relaties, 

onderhoud van relaties en de dagelijkse leiding. “Uitvoer-

end werk doe ik bijna niet meer, ik geef nog advies bij com-

plexe problemen, maar verder weten onze mensen wat ze 

moeten doen”, vertelt Lionel. De rol van Hilbert is daaren-

tegen vooral gericht op uitvoerende werkzaamheden. Hij 

is senior systeembeheerder en heeft de dagelijkse leiding 

over de systeembeheerders en onze servicedesk.

Dienstverlening
De rol van ICT is de laatste jaren enorm toegenomen. 

Wie heeft er vandaag de dag geen computersysteem 

dat  altijd moet functioneren? “Wij vinden het belangrijk 

dat onze klanten kunnen vertrouwen op de systemen,  

computers en andere hardware die ze gebruiken. Daarom 

beheren wij die systemen proactief, dat houdt in dat we 

problemen vooraf signaleren en oplossen. Wanneer we 

een probleem signaleren stellen we de klant hiervan op 

de hoogte en voeren we de werkzaamheden uit zodat ze  

ongestoord en vooral probleemloos door kunnen werken. 

Voorkomen is beter dan genezen.”

Toekomst
“Ik verwacht dat proactief beheer van ICT-systemen 

steeds belangrijker wordt. Daarom investeren we nu 

in systemen die ons helpen om steeds beter te signa-

leren en te registreren. Dat helpt niet alleen om onze  

klanten beter te bedienen, maar ook om �nancieel 

beter te kunnen sturen. Samen met WEA Zuid-West 

optimaliseren we onze �nanciële processen en zorgen 

we voor beter inzicht in onze prestaties. De proactieve 

houding die we zelf hebben, zien we ook graag bij 

onze partners en dat vinden we bij WEA Zuid-West.”

Waar sta je over 5 jaar?
“We werken nu met 11 man. Met de investeringen 

die we nu doen verwacht ik dat we de komende 5 

jaar  zullen groeien naar een team van ruim 20. Ik wil  

gewoon de beste ICT partij van Zeeland zijn.”
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Oude liefde roest niet
Al vroeg die morgen vertrokken we met de bus vol 
supporters naar de kop van Noord-Holland. Hoorn 
aan het Markermeer was de eindbestemming.
31 Mei 2014 zal, naar later blĳkt, de geschiedenis-
boeken ingaan als een onvergetelĳke dag in de 
historie van vv Kloetinge.

FOTO’S JOEP ZOETEWEĲ 
Jaco stopt de strafschop van Zwaluwen 30 en is even later het middelpunt van de feestvreugde

Wim Sturm

Het is erop of eronder. We spelen de 
laatste wedstrĳd in de nacompetitie 
voor promotie en degradatie naar 
de hoofdklasse. Kloetinge staat op 
degraderen, Zwaluwen 30 uit Hoorn 
op promoveren.
Het is een wedstrĳd vol spanning 
zoals zo’n beslissingswedstrĳd hoort 
te zĳn. Alles zit erin, maar stemt de 
Kloetinge supporters verre van vrolĳk. 
In de rust kĳken we tegen een 2-0 
achterstand aan.
De tweede helft geeft Kloetinge alles 
wat het in zich heeft, wat 20 minuten 
voor tĳd resulteert in de aansluitings-
tre¶er en nog geen minuut later staat 
het plots 2-2. 
De supporters van Kloetinge zĳn 
door het dolle heen. Het lĳkt de 
laatste fase van de wedstrĳd wel of 
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we thuis spelen. De ruimte achter het 
vĳandige doel is het domein van onze 
supporters en dan moet het mooiste 
nog komen. Ik hou het niet meer. 
De laatste minuten beleef ik in een 
roes. We komen nog een keer goed 
weg, maar opgelucht klinkt het fluitje 
van de scheidsrechter: we leven nog. 
Strafschoppen!

Strafschoppen
Tĳdens zo’n strafschoppenserie 
kunnen helden worden geboren, 
maar er kan ook een trauma voor het 
leven ontstaan. De serie strafschop-
pen vindt plaats op het doel waar de 
gehele tweede helft onze supporters 
stelling hebben genomen. Zĳ staan 
hun plaats niet meer af. 
Ik moet echt naar de wc. In de hal 
voor de kantine, waar de toiletgroep 
zich bevindt, zie ik grote emmers 
gevuld met de boeketten bloemen die 
het bestuur van Zwaluwen’30 heeft 
klaarstaan. Ze zĳn waarschĳnlĳk zeker 
van hun zaak. Eén man van Kloetinge 
zal echter dit feestje verstoren.

Schĳnwerpers
Ruim 10 jaar lang verdedigde hĳ het 
doel van Kloetinge 1. Hĳ stond daarbĳ 
nauwelĳks in de schĳnwerpers. Een 
speler naar mĳn hart. ‘Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg’. 
Een man die doet wat hĳ moet doen, 
zonder kapsones. Het duo Henk 
Spaan en Harry Vermeegen zongen er 
ooit eens een liedje over; zo’n speler 
dus. De doorgewinterde Kloetinge 
supporter weet natuurlĳk allang over 
wie ik het heb: jazeker, Jaco van der 
Schee. Hĳ was het die op 31 mei 2014 
het feestje van Zwaluwen 30 verstier-
de en alle meegereisde supporters 
uitzinnig maakte van geluk. In de 
strafschoppenserie pakte Jaco de 
derde strafschop.

Een van de beste keepers van 
Zeeland
Onze jongens deden wat ze moesten 
doen, namelĳk alle strafschoppen 
benutten. Door het pakken van die 
strafschop groeit Jaco uit als held 
van de wedstrĳd. Hĳ hield met zĳn 

redding Kloetinge in de hoofdklasse 
(zonder daarbĳ de rest van het team 
tekort te doen).
In zĳn periode bĳ Kloetinge keepte hĳ 
geweldige wedstrĳden op het hoogste 
amateurniveau en vervulde een 
stabiele factor binnen het team. Hĳ 
groeide misschien wel uit tot één van 
de beste keepers van Zeeland. In deze 
periode werd hĳ ook opgeroepen 
voor het Zeeuws elftal.

Keeperstrainer
Het nieuws kwam voor mĳ toch nog 
wel als een verrassing: met ingang 
van dit seizoen wordt Jaco onze nieu-
we keeperstrainer. Een gouden greep 
om deze geweldige keeper terug te 
halen en zĳn ervaring over te brengen 
op onze talentvolle keepers. Ook 
bĳ Jaco lĳkt de gedachte te spelen: 
als je eenmaal voor Kloetinge hebt 
gespeeld, laat je dat nooit meer los.

Jaco, fĳn dat je terug bent op het 
Wesselopark. Welkom ‘thuis’, oude 
liefde roest niet.

Meerdere malen per week steekt Jaco de Zeelandbrug over richting Kloetinge

JACO 
SCHEE

VA
N 

DE
R
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DYLAN DE KAM (20)

Keeper 
Clubs: Apollo ’69, JVOZ,

2e selectie Kloetinge

AIDAN MILOT (17)

Middenvelder
Clubs: Walcheren, JVOZ, 

2e selectie Kloetinge

FINN MURRE (17)
Keeper Clubs: Yerseke, jeugd Kloetinge

JEFRY DĲKSTRA (18)

Aanvaller

Clubs: Kloetinge, JVOZ,

NAC, jeugd Kloetinge

SYLVIO HAGE (19)

Aanvaller

Clubs: SSV’65, RBC, JVOZ,

NAC, Yerseke, G.O.E.S.

FOTO’S RON QUINTEN
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HUUB WOLTERS (21)
VerdedigerClubs: eigen jeugd en 2e selectie Kloetinge

TIM DE WINTER (23)

Middenvelder

Clubs: Kwadendamme, JVOZ,

G.O.E.S.

MART DE KROO (26)
Middenvelder/aanvallerClubs: JVOZ, Dauwendaele,VC Vlissingen, G.O.E.S.

RICK DE VOS (18)

Linker centrale verdediger

Clubs: Patrĳzen, JVOZ, NAC,

2e selectie Kloetinge

JEFRY DĲKSTRA (18)

Aanvaller

Clubs: Kloetinge, JVOZ,

NAC, jeugd Kloetinge

JOP DEKKER (23)

Verdedeger
Clubs: Axel, JVOZ, G.O.E.S.
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1931

 1 Mart de Kroo
 2 Ramon Janson
 3 Dies de Jonge (materiaalbeheer)
 4 Klaas van Hecke
 5 Rick de Vos
 6 Aidan Milot
 7 Emma Vos (verzorgster)
 8 Ronaldo Meĳer
 9 Jeroen de Jonge
 10 Ramon Versluis (verzorger)
 11 Marĳn Wĳkhuĳs

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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 12 Dylan de Kam
 13 André Krĳger (teammanager)
 14 Thĳs van den Dries
 15 Valentĳn van Keulen
 16 Marcel Lourens (hoofdtrainer)
 17 Mitchell Braafhart
 18 Roy Mulder
 19 Erwin van der Woerdt (ass. trainer)
 20 Lionel Fitch
 21 Jefry Dĳkstra
 22 André Siereveld (ass. trainer)

 23 Finn Murre
 24 Ron Verburg (grensrechter)
 25 Luuk van Vossen
 26 Sylvio Hage
 27 Jaco van der Schee (keeperstrainer)
 28 Job Dekker
 29 Huub Wolters
 30 Tim de Winter
 31 Jeremy Hubregtse
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KLOETINGE 1
seizoen 2020-2021 - Eerste klasse B

ERIK
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BEDANKT
voor jullie bijdrage

HOOFDSPONSOREN 1E EN 2E SELECTIE

HOOFDSPONSOREN KLEDINGPLAN

VV KLOETINGE / BC KLOETINGE

ERIK



35

Vis noch vlees, dat gaat hier 
zeker niet op. Hier is het: 
VIS EN VLEES.
G&B Yerseke levert vis en vlees 
aan een groot aantal restaurants 
in Zuid-Nederland en België. Ook 
leveren ze groente, frites, brood, 
kaas en nootjes. De directie 
bestaat uit Marnix Boone en 
Peter Goedegebure (vandaar 
G&B) en sinds 2008 is ook Marco 
Nelis aangesloten. Samen zĳn 
zĳ de eigenaren. Marnix: “Ieder 
heeft zĳn eigen takenpakket en 
dat werkt prima.”

Wat 22 jaar geleden in een garagebox 
begon als bĳverdienste en als hobby, is 
uitgegroeid tot een bedrĳf met meer 
dan 100 werknemers, 2 loodsen, bĳna 
50 koelauto’s en een pop-up store. De 
plannen voor een verdere uitbreiding, 
waarin ook de winkel voor particulieren 
een plaats krĳgt, liggen klaar. 
In 1998 werkten Marnix en Peter beiden 
in de vissector. Op vrĳdagen kochten ze 
een partĳtje vis en gingen daarmee naar 
België, waar ze de vis verkochten aan 
restaurants en visboeren. Ze zorgden 
voor een goede kwaliteit verse vis. De 
klanten vroegen of ze ook mossels, oes-
ters en kreeften konden leveren. Dat kon. 
De klantenkring groeide, niet alleen in 
België, maar ook in de buurt, in Yerseke 
en in Brabant. Marnix: “Dat kwam vooral 
door de mond tot mond reclame.”

Vis
In 2002 moeten Marnix en Peter hun 
baan opzeggen. Het was niet meer te 
combineren met hun hobby. Intussen 
hadden ze de garagebox ingeruild voor 

een eigen loods en moesten ze ook 
personeel in dienst nemen. 
Marnix: “Kwaliteit is heel belangrĳk. De 
vis wordt dagelĳks vers aangevoerd van 
de vismĳnen in het hele land. Alles wordt 
hier bewerkt, zoals de klant dat wil.”

Vlees
Tien jaar geleden gingen ze ook vlees 
verkopen: rund-, lams-, kalfs- en var-
kensvlees. “We verkopen rundvlees van 
8 verschillende rassen uit verschillende 
landen, van België tot Australië”, vertelt 
Marnix. “Ook het vlees wordt hier 
bewerkt voor de klanten. U kunt er alles 
over lezen op de website (genbyerseke.
nl, red).”

Pop-up store
Marnix: “Toen de restaurants dicht moes-
ten vanwege corona, hadden we hier 
onze normale voorraad. We zĳn begon-
nen met de pop-up store voor particulie-
ren, want we wilden van die voorraad af. 
Dat liep prima. In de toekomst komt er 
een ‘vaste’ winkel.” 

Als u in een restaurant in de buurt 
gaat eten is de kans groot dat u een 
product van G&B op uw bord krĳgt.

Een succesverhaal!
FOTO JOEP ZOETEWEĲ 

Adri de Bruine

G&B YERSEKE
Vlnr: Peter Goedegebure, Marnix Boone 
en Marco Nelis
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Bezoek onze prachtige showroom !       WWW.ME LI ESTEGLAS.N L

KLANTGE R IC HT  -   VAKKU N DIG  -   MODE RN  -   VE E LZ IJ DIG  -   C REATI E F  -   TRANSPARANT

Van huisstijl tot 

social media 

campagne of

website? Wij 

helpen u graag.

LET’S TALK!
0113 850 899
LMG.NL

Bouwbedrijf v.d. Weert

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Koos Vorrinkstraat 26
4463 TW  Goes

Tel. 06-30 44 57 71

werk aan
je toekomst

KIES EEN
OPLEIDING
IN DE BOUW

WWW.BOUWMENSENZUIDWEST.NL

TIMMEREN

STUKADOREN

TEGELEN

METSELEN

TIMMER & MEUBELINDUSTRIE
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Zo’n tachtig jeugdspelers van 6 tot en met 16 jaar deden mee aan het zogehe-
ten Ajax Camp. Voor het tweede jaar achtereenvolgens werd ‘ons’ groen en wit 
eventjes ingeruild voor rood en wit. “We komen niet voor niets helemaal naar 
Zeeland toe”, benadrukt eventmanager Rick Buts. “We hebben hier alles wat we 
nodig hebben.”
Vorig jaar bestond het deelnemersveld voor de helft uit buitenlandse kinderen. 
Tal van nationaliteiten waren vertegenwoordigd in Kloetinge: Italianen, Russen, 
Zweden, Noren, Belgen en Oostenrĳkers. “Vanwege de huidige coronatĳd is dat 
nu anders”, stelt Buts. 
Tal van jeugdspelers van Kloetinge waren op beide kunstgrasvelden te vinden. 
Iedereen droeg een lichtblauw shirt, witte broek en witte sokken van Ajax. “Je 
voelt je toch een beetje een Ajacied”, meent JO15-1-speler Yorik Dalebout (14).

Afgebeuld worden
door trainers van Ajax
Het Wesselopark werd in juli een 
week lang omgetoverd tot De 
Toekomst, het sportcomplex van 
meervoudig landskampioen Ajax.

“We willen de kinderen uit 
Zeeland met een ‘Ajaxhart’ 
iets moois bieden.”

FOTO RON QUINTEN

Len Wolters
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AJAX CAMP

Alle deelnemers droegen een lichtblauw shirt, witte broek en witte sokken van Ajax.
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Terwĳl de waterdruppels van zĳn 
gezicht druipen, vertelt hĳ over de 
trainingsweek. “Ik heb behoorlĳk 
spierpĳn. Het is soms best zwaar. Hier 
gaan de trainingen voortdurend door, 
zonder telkens te drinken tussendoor. 
We zĳn veel met techniek bezig. Je 
leert hier individueel echt veel.”
Teamgenoot Kay Cevaal (13) onder-
vond hetzelfde. Ook hĳ was halverwe-
ge de trainingsweek ‘een beetje moe’. 
“Ik wil beter worden. Hier voeren we 
verschillende oefeningen uitgebreider 
uit. Door deze trainingen te volgen, 
blĳf ik in conditie. Ook merk ik dat 
mĳn balgevoel beter wordt.”

Noorse broers
Tussen de Nederlandse aanwĳzingen 
door, wordt er af en toe Engels 
gesproken. Speciaal voor het Ajax 
Camp reisden de broers Thomas 
(16) en Marius (13) Sørbøen met hun 
ouders van Noorwegen naar Goes. 
“Het is hier veel groter dan bĳ ons”, 
vergelĳkt Thomas het sportcomplex 
van Kloetinge met dat van zĳn eigen 
vereniging. “Onze club heeft maar één 
veld.” Marius vult aan: “En een veldje 
voor kleine kinderen.”
Het tweetal geniet van de oefeningen. 
Ze willen beter worden. Thomas 
droomt ervan om bĳ Manchester 
United te spelen, onder de Noorse 
trainer Ole Gunnar Solskjaer. Marius 
mikt op een club in Zuid-Europa. 
Barcelona heeft zĳn voorkeur. “In 
Noorwegen is het voetbal vooral 
fysiek”, stelt Thomas. “Hier leer je 
logisch nadenken.”

Smoezelig
Te midden van de vele jongens drib-
belt Pleun (10) uit Barcelona. Twee 
keer per jaar gaat ze met haar ouders 
en zus naar Nederland. Vader Tom 
Snick komt uit Vlissingen, net zoals 
haar grootouders. “Vorig jaar deed 
ze mee aan het Ajax Camp bĳ AFC 
in Amsterdam”, vertelt Tom. “Hier is 
het kleinschaliger, waardoor er meer 
aandacht is voor het individu.”
De nestor van het gezin merkt op dat 
het sportpark van Kloetinge anders 
oogt dan dat van clubs in Spanje. “Het 
is hier heel net en schoon. Dat zie je 
daar niet. Het is er gezellig, maar… 
smoezelig”, lacht de CEO van pastagi-
gant Barrila Group.

Blaren
Aan het eind van de dag zĳn de 
kinderen behoorlĳk moegestreden. 
Ze moesten tot het gaatje gaan. 
“Robin heeft zeshonderd blaren op 
zĳn voet zitten”, grapt trainer Bas 
Ĳsselstĳn over één van de deelnemers. 
“De intensiteit is hoog”, vult event-
manager Buts aan. Met een reden, 
benadrukt Ĳsselstĳn. “Ik wil dat ieder 
kind kan zeggen: trainer, ik heb echt 
wat geleerd.”
Ook Kris Bosschaart (7), speler van 
JO9-1, is behoorlĳk uitgeteld. Toch 
blĳft hĳ tot het einde van de dag 
scherp. De zoon van Kloetinge 4-spe-
ler André reageert gevat op de vraag 
bĳ welke profclub hĳ ooit wil spelen. 
“Dat snap je toch zelf ook wel?”, grapt 
hĳ met een twinkeling in zĳn ogen. 
“Bĳ Ajax natuurlĳk!”

AJAX CAMP
RonQuintenF O T O G R A F I E
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www.vanmosselautolease.nl

” Daar kun je niet omheen

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

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

INKOOP     VERKOOP     VERHUUR     SERVICE     ONDERHOUD
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‘We willen talent behouden voor Kloetinge’

DIEDERIK
HIENSCH

Voetbaltalent kan 
nu alle kanten op bĳ 
Kloetinge.
Door de komst van de Onder 
23-competitie krĳgen zĳ meer kan-
sen om zich goed te ontwikkelen, 
verwacht Diederik Hiensch.
“Ik heb meteen gezegd: hier 
moeten we aan beginnen, anders 
gaan we de slag verliezen.”

Twee jaar geleden keerde Diederik Hiensch (59) terug bij vv Kloetinge, de club 
waar hij maar liefst 440 wedstrijden het eerste leidde. Nu richt hij zich volledig 
op de jeugd. “Na Kloetinge ben ik naar Terneuzense Boys gegaan, maar daar 
liep ik langzamerhand tegen mijn grenzen aan.”
“In mijn tijd bij Sunderland heb ik met de jeugd gewerkt. Dat heb ik altijd heel 
mooi gevonden. Nog steeds heb ik er heel veel plezier in om met die jongens 
op het veld te staan. Op die manier heb je ook de meeste invloed op hen. De 
omgang met de jeugd vind ik enorm belangrijk. Daarom wilde ik bij Kloetinge 
ook zelf een team hebben.”
In zijn eerste jaar nam hij JO17-1 onder zijn hoede. Vorig jaar stapte hij over 
naar JO19-1. “Corona zorgde voor een heel onbevredigend einde van het sei-
zoen, maar tegelijkertijd was het voor mij een enorme eyeopener. Ik zag hoe-
veel behoefte die jongens hebben om te trainen en te spelen, hoe belangrijk 
het voor hen is om bij elkaar te zijn. Dan zie je ook hoe groot de sociale functie 
is die Kloetinge vervult.”
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Kloetinge Onder 23
De aansluiting van de hoogste jeugd 
op de senioren is altijd een lastig 
punt geweest. De stap naar het eer-
ste is groot en door weinig speeltijd 
krijgen talenten niet altijd gelegen-
heid om zich verder te ontwikkelen. 
Een deel van van hen wijkt daarom uit 
naar clubs in de regio.
“Wij willen die jongens zo veel moge-
lijk behouden voor Kloetinge”, zegt 
Hiensch. “We moeten niet denken dat 
de jeugdopleiding eindigt bij JO19. 
Toen de KNVB met Onder 23 kwam, 
heb ik meteen gezegd: hier moeten 

we aan beginnen, anders gaan we de 
slag verliezen.”

JVOZ
Daarmee wordt Kloetinge ook een lo-
gisch vervolg op JVOZ, die nu ophoudt 
na JO17. Een aantal spelers heeft de 
overstap gemaakt naar Kloetinge. 
“JVOZ heeft Zeeland veel gebracht 
en we hebben uitstekend contact 
met elkaar”, zegt Hiensch. “Ik denk 
dat het goed is dat we elkaar niet als 
concurrenten zien.”
Organisatorisch wordt het komend 
seizoen een flinke puzzel. Er zijn in 

totaal ruim 60 spelers die wekelijks 
moeten worden verdeeld over het 
eerste, het tweede, Onder 23 en 
JO19-1. “Dat is wel een uitdaging. 
Het betekent dat je niet altijd met 
hetzelfde team speelt en ook niet 
altijd met het sterkste elftal. Je hebt 
veel meer wisselingen.”
“We hebben hoog ingezet”, zegt 
Hiensch. “Het grote probleem was: 
wat doe je met het tweede elftal? Dat 
is altijd een zorgenkind geweest. We 
willen het tweede belangrijk houden. 
De helft van het eerste is ouder dan 
22. Als jongens niet bij de wedstrijd-

‘Als jongens van het eerste niet bij de
wedstrijdselectie zitten moeten zij ook op
niveau kunnen voetballen’

1931

 1 Toon Vermeulen
 2 Davy van Nieuwenhuĳzen
 3 Reza Maipau
 4 Peter Verheule
 5 Martĳn van der Ploeg
 6 Job Rodenburg
 7 Dani Helleman
 8 Lauran de Hond
 9 Eszra Mual

 10 Tibor Versluis
 11 David van Wirdum
 12 Berat Demir
 13 Fraak Kemeling
 14 Luuk van den Berg
 15 Martĳn Ganzeman
 16 Serge Quinten
 17 Jasper Lindenbergh
 18 Dylan Verheule
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selectie zitten, moeten zij ook op 
niveau kunnen voetballen.”
Onder 23 gaat spelen in de tweede di-
visie. “Of Kloetinge daarin kan meeko-
men, hangt vooral af van de de fitheid 
van de eerste selectie. Als er een paar 
met Onder 23 meegaan, moet het wel 
lukken. Maar je speelt wel tegen de 
grote amateurclubs. Bij ons zijn veel 
spelers nog erg jong. Een deel is van 
JO17 meteen naar Onder 23 gegaan. 
Die hebben JO19 overgeslagen. Dat 
zijn flinke stappen.”

Professioneler
Hiensch ziet tot zijn genoegen dat Kloetinge professioneler wordt. “Als een 
organisatie zich wil ontwikkelen, heb je mensen met daadkracht nodig. Er 
moeten af en toe ook knopen worden doorgehakt. Dat zie ik gelukkig steeds 
meer gebeuren, hoe vervelend het op dat moment ook is, want je hebt toch 
met vrijwilligers te maken.”
Hij kijkt wel met zorg naar de faciliteiten. “We hebben een heel goede naam 
in de regio en Kloetinge ontwikkelt zichzelf steeds meer. Maar als we ver-
der willen komen, moet er iets aan de accommodatie gebeuren. Daar zijn 
we echt aan toe, want we zitten nu tegen het plafond. Dat zorgt voor een 
spanningsveld: we willen presteren, maar Kloetinge wil ook een club voor 
iedereen zijn. Dat juich ik op zich toe, maar dan moet er wel snel een op-
lossing komen.”

1

2

3

4

5

6

7

9

10 15 19 23

8 16 20 25

11

12 14 18 22 26

13 17 21 24

 19 Remon Rĳn
 20 Willy Lund
 21 Prem de Jonge
 22 Mitchell Ryan Markaban
 23 Wouter van Wallenburg
 24 Steyn de Bruine
 25 Michel Maaskant
 26 Wouter van Popering

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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“Wĳ gaan naar klanten toe, luisteren 
goed en doen op basis daarvan een 
voorstel om te helpen. Dat kan van 
alles zĳn. We weten dat een stabiele 
IT-omgeving de grondslag is voor een 
goede werkomgeving. Of het nu gaat 
om thuiswerken, online vergaderen 
of het veilig delen van documenten. 
Het gaat ons erom dat we Zeeuwse 
ondernemers zo goed mogelĳk 
adviseren en helpen.” 

Veilig en e²ciënt werken
De afgelopen maanden is de vraag 
veranderd. Patrick vervolgt: “Waar 
we voorheen ‘kantoorvragen’ 
kregen, gaat het nu verder. Doordat 
Nederland acuut ging thuiswerken, 
moest menig IT-manager kĳken 
naar oplossingen voor deze nieuwe 
situatie. Op het gebied van veiligheid 
en e¿ciëntie is veel vraag geweest. 
Denk bĳvoorbeeld aan de faciliteiten 
voor online vergaderen, presentaties 
geven en documenten delen. Maar 
ook het opzetten van goede werk-

plekken voor thuis is in de lift. Denk 
aan bureaus, stoelen, computers, 
eigenlĳk alles wat je ook op kantoor 
nodig hebt.”

Merkonafhankelĳk
Patrick vervolgt zĳn verhaal: “De 
groep klanten waar PCI Goes voor 
mag werken, is groot in Zeeland en 
omstreken. Daar zĳn wĳ enorm blĳ 
mee. Al jaren helpt PCI ondernemers 
bĳ de keuze van de juiste multifunc-
tionele printers, kantoorartikelen en 
projectmeubilair. Ook hierbĳ kĳken 
we naar de best passende oplossing 
voor de klant. Dat is het grote 
voordeel van merkonafhankelĳk een 
voorstel kunnen aanbieden.” 

m “PCI wenst het 1e en 2e van 
vv Kloetinge heel veel succes dit 
seizoen! Ik hoop dat ze de doelen 
bereiken die gesteld zĳn en ik kĳk 
uit naar mooie wedstrĳden”, sluit 
Patrick enthousiast af.

De coronapandemie is helaas nog 
niet voorbĳ. Ook de sport ondervindt 
de gevolgen ervan. Gevreesd werd 
dat sponsoren hun steun aan de clubs 
zouden (moeten) stoppen.
Gelukkig lĳkt het mee te vallen. De
kledingsponsors van de 1e en de 
2e selectie hebben hun contracten 
verlengd. Ook PCI gaat nog een jaar 
door en daar zĳn we erg blĳ mee.

PCI Goes
IT-partĳ en trotse sponsor van 
vv Kloetinge. Met 540 fanatieke 
medewerkers en tien vestigingen 
tactisch verdeeld over Nederland 
is PCI altĳd dichtbĳ. De vestiging 
in Goes huisvest een ambitieus 
team dat alles weet van IT en 
ideale werkomgevingen. 
“De gesprekken met onze 
klanten gaan natuurlĳk overal 
anders”, aldus Patrick Lindhout, 
salesmanager Goes.
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Adri de Bruine
Patrick Lindhout, salesmanager Goes
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Het is je misschien al opgevallen als 
je de kantine binnenstapt voor een 
kopje ko¿e, AA’tje of een biertje. 
De kantine heeft een schoonmaak 
en een opruiming gehad. Er hangen 
nieuwe sjaals en alles is met behulp 
van supportersvereniging Kloetinge 
Fanatics ‘weer rechtgezet’. 
“Ook de bitterballen smaken beter”, 
grapt Bas Smit, betrokken bĳ suppor-
tersvereniging Kloetinge Fanatics. 
Dan serieus: “Dit komt door de 
werkzaamheden die verricht zĳn door 
een aantal jongens van Kloetinge 
Fanatics. Ze hebben de kantine volle-
dig schoongemaakt. Ook de keuken 
hebben ze onder handen genomen. 
De frituur is schoongemaakt, net 
zoals de rest van de keuken.”

Nieuwe sjaals 
Dat het plafond van het clubhuis een nieuwe look gekregen heeft, is volledig te 
danken aan de kracht van social media. Via Instagram gaf en geeft Kloetinge 
Fanatics regelmatig updates over hun bezigheden. Via het platform deden ze 
een oproep om sjaals of andere merchandise in te zamelen, zodat de kantine 
nog ‘meer kleur’ en ‘uitstraling’ heeft. 
De actie was een succes, stelt Bas. “Hier is goed op gereageerd. De suppor-
tersclub heeft een groot aantal sjaals in ontvangst mogen nemen, van zowel 
voetbalclubs als fans.” Westlandia, Montfoort en GRC’14 gaven gehoor aan de 
oproep. Tal van eigen leden doneerden sjaals van buitenlandse sportclubs.

Schoonmaak
Naast het versieren van de kantine hebben de supporters ook alles schoonge-
maakt en gereinigd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uiteraard zĳn de 
Fanatics enthousiast om de heren van het ‘eerste’ naar de top te supporteren. 
Misschien lukt het dit seizoen wel om het kampioenschap binnen te slepen. 
“Hopelĳk is de Coronaperiode bĳna ten einde en kunnen we de titel vieren”, 
kĳkt Bas vol goede moed vooruit. “Want inmiddels kunnen we allemaal 
wel een kampioenschapsfeestje gebruiken!”

Bas Smit

EEN
NIEUW SEIZOEN

MET EEN

werkzaamheden die verricht zĳn door 
een aantal jongens van Kloetinge 
Fanatics. Ze hebben de kantine volle-
dig schoongemaakt. Ook de keuken 
hebben ze onder handen genomen. 

Naast het versieren van de kantine hebben de supporters ook alles schoonge-
maakt en gereinigd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uiteraard zĳn de 
Fanatics enthousiast om de heren van het ‘eerste’ naar de top te supporteren. 
Misschien lukt het dit seizoen wel om het kampioenschap binnen te slepen. 
“Hopelĳk is de Coronaperiode bĳna ten einde en kunnen we de titel vieren”, hebben ze onder handen genomen. 

De frituur is schoongemaakt, net 
zoals de rest van de keuken.”

“Hopelĳk is de Coronaperiode bĳna ten einde en kunnen we de titel vieren”, 
kĳkt Bas vol goede moed vooruit. “Want inmiddels kunnen we allemaal 
wel een kampioenschapsfeestje gebruiken!”
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Fanatic supporters (archie¶oto)

I.v.m. de Covid-19 regels konden we helaas geen foto van de 
aangepaste kantine plaatsen. We nodigen u uit om zelf een 
kĳkje te komen nemen wanneer dit weer is toegestaan (red.).
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‘Eey, en hou je niet in hè!’, schreeuwt 
Lennart Zweemer me nog na voordat 
ik de deur van zĳn appartement ach-
ter me dichttrek. Hĳ heeft gelĳk; het 
Café Jacks Toernooi is zeker geen soft 
toernooi. Het is vunzige en vulgaire 
derdehelftcultuur, máár daarom is 
het juist zo populair. 
Het is geen optie om je in te houden 
tĳdens de ‘voetbaldag’. En dan gaat 
het zeker niet in de laatste plaats om 
het aantal liters bier die je tĳdens het 

CAFÉ JACKS
TOERNOOI
‘Het grootste toernooi van Zeeland’

toernooi wegtikt. Of zoals Lennart 
zou zeggen: “Je moet goed in de olie 
zitten.”
Lennart kan je zien als de kapitein 
van het schip. Hĳ nam, nadat het 
evenement in de eerste twee edities 
door anderen werd geregeld, de 
inschrĳvingen onder zĳn hoede. 
Kloetinge 7 is de drĳvende kracht 
achter de organisatie. Lennart stuurt 
alles in grote lĳnen aan.
“Naarmate de seizoenen met Kloe-
tinge 7 zich opvolgden, breidden we 

ons netwerk steeds verder uit met 
teams die net als wĳ ook niet kunnen 
voetballen. Veel van deze teams doen 
mee met het Café Jacks Toernooi. 
Vanaf de derde editie hebben we 
geprobeerd het toernooi zo groot 
mogelĳk te maken.” 

Groei
Het event is de loop der 
jaren gegroeid van 10 naar 
46 deelnemende teams. Het 
toernooi mocht zich in 2019 zelfs 
het grootste voetbaltoernooi 
van Zeeland noemen. De vĳfde 
editie, die gepland stond in juni, 
ging helaas niet door. 
Het toernooi organiseren met 
de anderhalve meter afstand is 
volgens Lennart geen optie. “Het 
derde helft- en feestelement is dusda-
nig groot, waardoor afstand houden 
onmogelĳk wordt. Ik weet dat het 
voor sommigen al moeilĳk is om drie 

De vĳfde editie van het ondertussen 
immens populaire Café Jacks 
Toernooi kon afgelopen zomer helaas 
niet doorgaan in verband met de 
coronamaatregelen. Toch wel een smet 
op het seizoen voor de 46 teams die zich 
ingeschreven hadden. Maar we mogen de 
koppen niet te lang laten hangen.
Als alles voorspoedig verloopt, komt het 
evenement in 2021 twee keer zo hard 
terug! 
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Tĳdens de vierde editie van het 
Café Jacks Toernooi werden er 
1600 flesjes Desperados gedron-
ken en werd er 200 liter Liefmans 
genuttigd. Hoeveel liter bier werd 
er gedronken? Mail je antwoord 
naar info@kloetingefanatics.nl 
en win een voetbalsjaal van vv 
Kloetinge!

Vanaf de derde editie hebben we 
geprobeerd het toernooi zo groot 

toernooi mocht zich in 2019 zelfs 

editie, die gepland stond in juni, 

volgens Lennart geen optie. “Het 
derde helft- en feestelement is dusda-

Job Zwamborn
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centimeter afstand te houden.” 
De 14-koppige organisatie is al wel 
aan de voorbereidingen voor 2021 
bezig, in de hoop dat het evenement 
dan wel doorgaat. Volgens Lennart 
gaat iedereen van die editie versteld 
staan. “We hebben weer superveel 
gekke zooi geregeld; twee caravans, 
een vouwwagen, bioscoopstoelen 
en een paar rollators. Het wordt 
een echt tokkie- en campingthema, 
waarbij iedereen natuurlijk ook als 
tokkie verkleed moet komen.” 
Verder worden er voor de volgende 
editie grotere artiesten geregeld. “En 
we gaan een ravecave bouwen”, ver-
telt Lennart enthousiast. “Dat bekent 
dat we een kleedkamer helemaal 
donker gaan maken, met lichteffecten 
en veel rook.”

Weekendtoernooi
Te ver in de toekomst kijken, wil 
Lennart niet. Maar één grote ambitie 
heeft hij nog wel. “Ik zou heel graag 
een keer een weekendtoernooi willen 
organiseren. We zijn op dit moment 
het grootste voetbaltoernooi van 
Zeeland. Als we nog groter willen 
worden, zou het heel vet zijn om 
het over twee dagen te spreiden. 
Dan knallen we voor de liefhebbers 
een paar tenten neer op veld twee 
en noemen we het ‘Camping het 
Wesselopark’.”

Het deelnemersveld voor het Café 
Jacks Toernooi in 2021 zit helaas 
al vol, maar je kunt je altijd op de 
reservelijst laten zetten…… Of ge-
woon gezellig mee komen feesten!

Het 14-koppige
organisatieteam (vlnr):
Ramon Krijger
Christiaan Bos
Max Joosse
Bas Meijaard
Thierry Hoogerheide
Lennart Zweemer
Serge Quinten
Maarten Butner
Tim Polfliet

Ontbrekend de foto:
Ivan Ignatov
Lev van der Eng
Stan Gelok
Stefan van Beveren
Wilmar Pathuis

Bas Meijaard
Thierry Hoogerheide
Lennart Zweemer
Serge Quinten
Maarten Butner
Tim Polfliet

Ontbrekend de foto:
Ivan Ignatov
Lev van der Eng
Stan Gelok
Stefan van Beveren
Wilmar Pathuis

SFEERFOTO’S RON QUINTEN

SFEERFOTO’S RON QUINTEN

SFEERFOTO’S RON QUINTEN
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Jireël
Verhage

Mooiste voetbalherinnering
Als 5-jarig jochie start Jireël bĳ de JO7 pupillen onder de bezielende leiding van 
trainer Theo van Teĳlingen. Hoewel hĳ direct een fanatieke voetballer is en 
enkele keren kampioen wordt, begint het echte serieuze werk voor Jireël pas in 

Bas Schuitert

Voetballers van Kloetinge blĳven 
lang niet allemaal hun hele leven 
in Zeeland wonen. Jireël Verhage 
is ook allang geleden uitgevlogen 
en woonde zelfs even in Afrika. 
Toch is zĳn band met onze club nog 
steeds sterk. Zonder zĳn verleden 
bĳ vv Kloetinge had hĳ nooit zĳn 
debuutroman (Was het gras maar 
groen) geschreven.

de JO12 pupillen. Hĳ belandt in een 
mooie lichting, met spelers als Rick 
Mulder en Thomas van den Houten. 
Op het grote veld komt zĳn snelheid 
goed van pas en Jireël wordt steeds 
fanatieker. Bĳ de JO15 met de helaas 
veel te jong gestorven trainer Robert 
Aartssen, volgt vervolgens de mooiste 
voetbalherinnering; bekerwinst. 
Tegenstander Noormannen wordt na 
strafschoppen verslagen!
Die wedstrĳd kende nogal een span-
nend verloop volgens Jireël: “Toen wĳ 
met 2-1 voorstonden, kreeg ik binnen 
de 16 meter de bal op mĳn dĳbeen. 
De scheidsrechter floot echter voor 
hands. De penalty ging er in en even 
later scoorden De Noormannen nog-
maals. Ons Goudhaantje Jan-Willem 
Traas, één van de kleinsten van het 2004 - Na een spectaculaire wedstrĳd wint JO15-1 de beker.

Tweede van links staat Jireël met daarvoor de vroegtĳdig overleden Robbert Aartssen.
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WAS HET GRAS MAAR GROEN...

veld, kopte echter ver in blessuretĳd 
de gelĳkmaker binnen waarna wĳ via 
strafschoppen toch nog met de beker 
naar Kloetinge gingen. Geweldig!” 

De muziek trekt
Niet veel later later stopt Jireël met 
voetballen. De muziek trekt: “Ik stond 
bĳ de JO17 best vaak wissel. Op dat 
moment speelde ik ook al basgitaar 
in een band en ging toen vol voor de 
muziek, aangezien ik inmiddels wel 
had begrepen dat ik als voetballer het 
eerste elftal van Kloetinge niet zou 
gaan halen.” 
Na een paar jaar studeren (Communi-
catiewetenschap) is hĳ even toe aan 
iets anders. Via zĳn vader is hĳ wel 
bekend met vrĳwilligerswerk en Jireël 
besluit in diens voetsporen te treden. 

“Ik wilde een tussenjaar gebruiken. 
Niet alleen om te reizen maar ook om 
iets goeds te doen voor anderen.”

Avontuur in Afrika
Via een Engels bureau schrĳft hĳ 
zich in om trainer te worden bĳ 
een Engelstalige voetbalschool in 
Kameroen. Zo vertrekt hĳ in 2012 naar 
Afrika, het avontuur tegemoet! Na 
een lange reis met vertragingen komt 
Jireël in het holst van de nacht en 
moederziel alleen aan in Kameroen. 
Hĳ wordt in een overvolle auto naar 
zĳn verblĳf in de kustplaat Limbe 
gebracht. In het donker heeft hĳ niet 
goed kunnen zien waar hĳ terecht is 
gekomen en er spelen reeds allerlei 
angstige gedachten door zĳn hoofd. 
Het blĳkt de volgende morgen aardig 
mee te vallen. Het is een redelĳk 
huisje, helaas zonder stromend water, 
waar hĳ samen blĳkt te wonen met 
een andere westerling. De volgende 
dag start zĳn vrĳwilligerswerk. 

Jireël is weer even terug
in ‘zĳn’ Kloetinge

Jireël (rechts onder) met zĳn Kameroense voetballers
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T U I N H O U T  E N
R O N D H O U T

Houtkade 24-C • 4463 AC Goes • Tel. 0113-211942 • info@houthandelkatsman.nl

www.houthandelkatsman.nl 

Psychomotorische hulpverlening:
onderscheidend  in hulpverlening door middel van sport

- Personal training (sport specifiek):
 afvallen/spieropbouw

- Groepstrainingen (indoor en outdoor)

- Voetbal zomertrainingen: techniek, kracht, 
conditie en wendbaarheid

Duvefit	=	primair	gespecialiseerd	in:

- Jongeren met gedragsproblemen en een 
beperking

- Fitness, sport en spel voor mensen met een 
beperking
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De bal in je nek laten kriebelen
“Ik ging naar Kameroen in de ver-
onderstelling dat ik veel goeds zou 
kunnen doen voor de mensen daar. 
Door mĳn jaren als voetballer zou ik 
er als trainer vast wel enig ‘ontwikke-
lingswerk’ kunnen verrichten. Theo 
van Teĳlingen gaf mĳ bĳ mĳn vertrek 
uit Nederland een boek met trai-
ningsvormen mee, waar ik uiteindelĳk 
ook veel aan heb gehad. Maar één 
belangrĳke trainingsvorm stond niet 
in dat boek: “De bal in je nek laten 
kriebelen.” Die had ik onthouden uit 
de tĳd dat Theo mĳn trainer was. 
Hiermee leerde hĳ ons goed ingooien. 
Dit was dan ook de eerste oefening 
die ik de jongens in Kameroen heb 
laten uitvoeren!”

Coaching stĳlen
Maar Jireël neemt meer kennis uit 
zĳn tĳd bĳ Kloetinge mee naar Afrika, 
zoals verschillende coaching-stĳlen. 
“Zo werkt een aai over de bol vaak 

veel beter dan iemand op z’n donder 
geven. En van Robert Aartssen en 
André Krĳger had ik geleerd dat je 
het uiterste uit jezelf moet halen. 
Beide coaching-stĳlen heb ik daar 
toegepast.”
Vanuit Nederland heeft Jireël ook 
door vrienden ingezamelde voet-
balkleding meegenomen. “Zo kreeg 
ik van Björn Quartel en Rick Mulder 
een aantal shirts en trainingspakken 
uit hun tĳd bĳ RBC. Ook anderen 
kwamen met ‘oude’ shirts aan die nog 
steeds met trots door de jongens in 
Kameroen worden gedragen! Mis-
schien had ik van Kloetinge ook nog 
een set kleding mee moeten vragen, 
dat had de cirkel weer mooi rond 
gemaakt.”

Twĳfels
Al met al is het voor Jireël een 
leerzame tĳd die hem behoorlĳk aan 
het denken zet: “Ik vroeg mezelf af 
waarom ik eigenlĳk was gegaan. Was 

het om ècht iets voor anderen te 
betekenen of deed ik het meer voor 
mezelf? Om eerlĳk te zĳn dat laatste. 
Het was vooral ter bevrediging van 
mĳn eigen ego. Ook vroeg ik mĳ af 
wat de mensen in Kameroen van 
mĳ zouden vinden? Waren ze echt 
blĳ met wat ik hen kwam brengen 
of zagen zĳ mĳ misschien meer als 
een mogelĳkheid om naar Nederland 
te komen? Ik stapte tenslotte als 
onervaren trainer uit Nederland daar 
zomaar het veld op. Hoe zou het zĳn 
als er hier morgen een onervaren 
Kameroense trainer het veld opstapt 
om de JO19-1 te gaan trainen? Dat 
zou toch nooit kunnen? Waarom 
andersom dan wel?”

Goed en slecht 
“Wat ik uiteindelĳk wil meegeven is 
dit: Wanneer je overweegt vrĳwilli-
gers- of ontwikkelingswerk te gaan 
doen, bedenk je dan goed waaròm 
je dit wilt doen. En welke impact het 
heeft in het land en bĳ de mensen 
waar je naartoe gaat. Als je daar te 
lichtzinnig over doet ga je uiteindelĳk 
alleen het contrast aanscherpen 
tussen hoe goed wĳ het in Europa 
hebben en hoe slecht het is in het 
land waar je naartoe gaat. Dat voegt 
niks toe!”

Jireël tĳdens een van zĳn trainingen

‘Hoe zou het zijn als er hier
morgen een onervaren Kameroense 
trainer het veld op stapt om
de JO19-1 te gaan trainen?

Was het gras maar groen...
Jireël besloot zĳn belevenissen in Kameroen en de twĳfels 
over zĳn vrĳwilligerswerk op te tekenen in een roman. Zo kan 
iedereen lezen wat hĳ daar heeft meegemaakt en waarom 
hĳ achteraf zo twĳfelde of hĳ er wel goed aan had gedaan. 
Jireël: “De titel verwĳst op twee manieren naar mĳn tĳd in 
Afrika; de kleur van het gras was natuurlĳk niet groen èn 
ik had de impact van mĳn vrĳwilligerswerk vooraf hoger 
ingeschat dan dat het achteraf daadwerkelĳk was.”

Jireël is graag bereid mensen 
met dergelĳke plannen te 
informeren. Ze mogen altĳd 
contact met hem opnemen.
Een goede start zou zĳn om 
zĳn roman te lezen (Jireël 
Verhage: Was het gras maar 
groen. Uitgeverĳ Palmslag
ISBN 9789493059153). 
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Om ook de meiden en vrouwen de 
verdiende aandacht en structuur te 
geven, zal Kloetinge dit voetbalsei-
zoen bĳ MO15 een start maken met 
het prestatief dames- en meisjesvoet-

bal. Het team staat onder leiding 
van trainer Mario Kalisvaart. MO15-1 
bestaat uit een mix van talentvolle 
voetbalsters van Kloetinge, aange-
vuld met speelsters uit de regio. 
Voor ambitieuze meiden is het van 
belang dat er een geschikt niveau 
wordt aangeboden, stelt Kalisvaart. 
“Veel verenigingen in Zeeland hebben 
een recreatief dameselftal, maar veel 
meiden willen op niveau een dames-
team vormen. Ze willen niet tussen 
de jongens voetballen, maar met en 
tegen talentvolle meiden.” 

Uitdaging
Kalisvaart noemt het een uitdaging 
om ook de komende jaren bĳ Kloe-
tinge verzekerd te zĳn van prestatief 

damesvoetbal. “We moeten nu niet 
denken dat we er met één prestatief 
team al zĳn. De dispensatiespeelsters 
bĳ MO15-1 moeten volgend jaar in hun 
eigen leeftĳdscategorie uitkomen. 
Je kunt niet tegen speelsters zeggen 
dat ze na een jaar noodgedwongen 
de overstap moeten maken naar een 
recreatief elftal.” 
De club zal geen speelsters uit de 
omgeving benaderen, stelt de trainer. 
Om tot het gewenste niveau te 
komen, zal de vereniging het mei-
denvoetbal in de regio op de kaart 
moeten zetten. “We proberen het zo 
goed mogelĳk te verkopen. We willen 
in 2022 bĳ MO13, MO15, MO17, MO19 
en de Vrouwen prestatieve teams 
hebben.” 

PRESTATIEF DAMESVOETBAL
bij Kloetinge

Nadat de Oranje Leeuwinnen de Europese titel veroverden 
in 2017, is het damesvoetbal de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot de meest populaire sport onder vrouwen. Ook bĳ Kloe-
tinge is de groeiende populariteit waar te nemen. Het aantal 
meiden en vrouwen bĳ onze vereniging groeide in korte tĳd 
naar ongeveer 140 in totaal.
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Job Rodenburg

Achter vlnr: Jo, Maud, Michelle, Romy, Fleur, Amy, Sera, 
Mario Kalisvaart (trainer).
Voor: Lara, Nikki, Alicia, Nova, Quintyh, Frédérique, Mare.
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Profclubs
Dat Kloetinge het damesvoetbal 
net zo serieus gaat nemen als het 
mannenvoetbal, mag duidelĳk zĳn. 
Net als de prestatieve elftallen van de 
jongens zal MO15-1 de mogelĳkheid 
krĳgen om twee keer in de week 
anderhalf uur te trainen op het 
kunstgrasveld. Daarnaast zullen er 
zich voor de meiden mooie kansen 
voordoen om te spelen tegen de 
leeftĳdsgenoten van profclubs, zoals 
ADO Den Haag en Sparta Rotterdam. 
Kalisvaart heeft een duidelĳk doel 
voor ogen binnen de vereniging: 
“Kloetinge staat bekend om het jon-

gensvoetbal. Het nieuwe doel wordt 
om ook bekend te worden dankzĳ het 
damesvoetbal. Daar moeten wĳ dit 
jaar voor gaan zorgen.”
Het is dus van belang dat er dit 
seizoen een goede basis wordt gelegd 
om de doelstellingen van het ambi-
tieplan 2022 te volbrengen. Aan de 
voorbereiding van de meiden zal het 
in ieder geval niet liggen. Kalisvaart 
heeft precies voor ogen hoe hĳ zĳn 
team wil laten spelen. De meiden 
krĳgen haarfĳn uitgelegd wat er van 
ze verwacht wordt. Kortom: Kloetin-
ge staat de komende jaren weer voor 
een mooie uitdaging!

Afgelopen seizoen heeft Kloetin-
ge een ontwikkelingsprogramma 
gevolgd bĳ de KNVB om een 
optimaal voetballandschap te 
creëren voor meiden en vrouwen 
van de vereniging. Het blĳkt voor 
veel meiden en vrouwen lastig 
om een passende plek te vinden 
in het voetballandschap. Er is 
namelĳk nog geen volledige ge-
lĳkheid tussen meiden en jongens 
én vrouwen en mannen binnen de 
voetbalverenigingen. 
Voor Kloetinge was dit één van de 
redenen om mee te doen aan het 
traject. Net als bĳ de jongens en 
heren hoort ook alles bĳ de mei-
den en vrouwen op en top te zĳn 
geregeld, zodat iedereen binnen 
de vereniging op een leuke manier 
kan sporten. Het hoofddoel van 
onze club is dat iedereen op zĳn 
of haar eigen niveau kan voetbal-
len, zowel prestatief als recreatief. 

Ontwikkelings-
programma 
KNVB

ACTIEFOTO’S HARMA DE KLERCKWedstrĳd MO15-1 tegen VVR MO15-1
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‘Pasta insalata di Ricardo’
Het kan zo maar zĳn dat dit gerecht 
binnenkort op het sandwichbord in 
onze kantine prĳkt. Pastasalade van 
Ricardo, op z’n Hollands. Maar wel 
een heel bĳzondere. Vers gemaakt 
door onze nieuwe kantinebeheer-
der, Ricardo de Marco. Een man 
met een Italiaanse achtergrond. 
Liefhebber van lekker eten. Iets 
wat aan zĳn postuur enigszins 
valt af te lezen. De 50-jarige 
Ricardo ziet dat als een voordeel. 
“Als ze mĳ in de open keuken in 
het clubhuis aan het werk zien 
dan denken ze vast dat het eten 
van goeie kwaliteit is want die 
bolle ziet er ook goed uit. Ik hoop 
op die manier dat het aanstekelĳk 
werkt en mensen aanzet tot het 
nuttigen van ons assortiment.” Hĳ 
lacht er hartelĳk om. Ricardo weet 
ook dat hĳ niet voor iedere mond 
kan koken. “Het gaat vooral om 
de presentatie van je producten. 
Hoe ziet dat broodje of pasta 
eruit? Daar is veel winst in te 
behalen.”

FOTO JOEP ZOETEWEĲ 

Nieuwe kantinebeheerder:

‘Kwaliteit kost tijd’
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Udinese
Nog even terug naar de Italiaanse roots van Ricardo. “Mĳn opa is in de jaren 
twintig van de vorige eeuw naar Nederland gekomen. Hĳ was een vakman op 
het gebied van granito (terrazzo) en daar was hier genoeg werk in te vinden. 
Opa en oma woonden in Udine in de regio Friuli-Venezia-Giulia. De plaatselĳke 
voetbalclub Udinese speelt in de Serie A in Italië.”

weet dat je met pasta eindeloos kan variëren

Delano, Fabian en Luca
De voetbalvereniging Kloetinge loopt 
als een rode draad door het leven 
van de altĳd vrolĳke en toeganke-
lĳke Ricardo. “Ik heb tot en met de 
A-jeugd bĳ Kloetinge gevoetbald. Jan 
Kees de Bruine, Jan Liplĳn en Arjan 
Bot waren enkele van mĳn teamge-
noten. Mĳn werk in de horeca noopte 
me te stoppen maar ik ben later nog 
wel vĳftien jaar jeugdtrainer geweest 
bĳ vv Kloetinge en betrokken bĳ de 
organisatie van de jeugdkampen. 
Twee van mĳn drie zoons voetballen 
nu nog in jeugdteams van Kloetinge.”
Dat ze geen Hollandse voornaam 
hebben verbaast ons niet. Ricardo: 
“Een voornaam moet ook wel passen 
bĳ de achternaam. Door Kees, Jan en 
Piet ging al snel een streep dus waren 
Italiaanse jongensnamen het meest 
voor de hand liggend. Ze gaan als De-
lano, Fabian en Luca de Marco door 
het leven.” Het moet gezegd, daar zit 
geen oer-Hollandse voornaam tussen.

Keuken 
Ricardo, zoon van de 81-jarige Berto 
die nog wekelĳks een balletje trapt 
bĳ Walking-Football, heeft na het 
aantreden als kantinebeheerder zĳn 
creatieve geest zĳn werk laten doen. 
Presentatie en leveren van kwaliteit 
zĳn ingrediënten voor een goed 
product. “Ik heb bĳ het bestuur direct 
aangegeven dat ik een voorstander 

ben van een open keuken. Daar is na 
goed overleg gehoor aan gegeven. 
Door een eenvoudige ingreep zĳn 
keuken en kantine nu meer met 
elkaar verbonden. Je kunt nu zo de 
keuken inkĳken en daardoor voelt 
ook het personeel in de keuken zich 
meer betrokken met het clubhuis. 
Het vergt wel dat je schoon en netjes 
moet werken. Maar dat verwacht ik 
sowieso van mĳn vrĳwilligers.” Over 
die vrĳwilligers is Ricardo enorm te-
vreden. “Als gevolg van een knie-ope-
ratie ben ik nog niet honderd procent 
mobiel. Door de steun van Sandra 
van Gurp loopt alles gesmeerd. Zĳ 
verzorgt de planning en aansturing 
van de vrĳwilligers in het clubhuis en 
neemt zodoende veel werk voor mĳ 
uit handen. Onderlinge sfeer en open 
communicatie is ook een voorwaarde 
voor succes.” 

Sfeer
Ricardo is een man die van sfeer 
houdt en zich onderdeel voelt van het 
geheel. Hĳ vindt het belangrĳk als ie-
dereen het naar de zin heeft. “Laatst 
vroeg iemand of het altĳd zo gezellig 
is bĳ Kloetinge. Goeie muziek en goed 
luisteren naar je publiek maar ook 
informeren of ze zich vermaken. Ik 
vind het ook belangrĳk op tĳd aan te 
geven wanneer de keuken sluit. Dan 
kunnen ze nog net even wat bestellen 
voordat de pannen uit gaan.”

Topper
De invloed van Ricardo vanuit zĳn 
keukendomein is dus al zichtbaar. De 
pastasalade is nu al populair. “Ook 
de eerste selectie weet de pastasa-
lade met kip enorm te waarderen. 
Vanwege het coronavirus is het niet 
mogelĳk om bĳ uitwedstrĳden in het 
clubhuis te eten maar de salade die 
ze nu als alternatief meekrĳgen in 
de bus voldoet en we hebben er al 
complimenten over gekregen. Ook 
het broodje warme beenham is nu al 
een topper. Verder wil ik ook steeds 
goed naar het seizoen kĳken. Dus 
snert en een broodje zuurkool met 
worst mag je deze winter zeker op de 
‘menukaart’ verwachten.”

RICARDO DE MARCO

Het is duidelĳk dat Ricardo, 
van origine kok van beroep, 
in samenwerking met zĳn vrĳ-
willigers nog plannen genoeg 
heeft. Wie weet schenkt hĳ dit 
seizoen nog speciale ko¿e in 
ons clubhuis. Ko¿e is namelĳk 
de belangrĳkste drank in 
Italië. Ca¶é Cappuccino, Ca¶é 
Espresso, Ca¶é Americano 
en Latte Macchiato in het 
onderkomen van onze leden. 
Het zou zo maar kunnen want 
je kunt de Italiaan wel uit Italië 
weghalen maar Italië nooit 
(helemaal) uit de Italiaan.
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Storm is al vanaf zĳn vĳfde lid van 
onze vereniging. Moeder Amy: “Het 
broekje van zĳn eerste tenue hing 
bĳna op zĳn enkels en het shirt was 
ook oversized. Vanaf het moment dat 
Storm kan lopen, voetbalt hĳ. Het zat 
er al vroeg in. Hĳ wilde al heel snel op 
voetbal, maar we hebben hem eerst 
zĳn zwemdiploma laten halen.” Het 
‘uitstel’ heeft voor Storm duidelĳk 
geen nadelige gevolgen gehad. De 

ontwikkeling van zĳn talent liep zo 
voorspoedig dat hĳ het afgelopen 
seizoen werd gescout en geselecteerd 
door de KNVB voor de regionale 
selectie. Storm: “Mĳn moeder kreeg 
via de mail bericht dat ik geselecteerd 
was. Ze vertelde mĳ dat onder het 
avondeten. Ik kreeg geen eten meer 
door mĳn keel. Zo blĳ was ik. Ik kon 
het niet geloven. Natuurlĳk ben ik 
trots. Het deed wel iets met me.” 

Helaas gooide het Coronavirus roet 
in het eten en kwam het niet tot 
het spelen van wedstrĳden voor de 
KNVB-selectie.

E´ectief
Storm hangt ontspannen en iets 
onderuitgezakt op de bank in de ach-
tertuin. Daar weegt hĳ zĳn woorden 
zorgvuldig af. Hĳ oogt bescheiden 
en kan zĳn voetbalkwaliteiten aardig 
verwoorden. “Ik ben stĳf rechts, maar 
kan zowel aan de linker- als rech-
terflank spelen. Mĳn snelheid komt 
me als voorhoedespeler goed van 
pas. Daarnaast scoor ik regelmatig 
en beschik ik over een goede voorzet. 
Dat komt door het vele oefenen. Dan 
kweek je veel balgevoel. Ook scoor ik 
best vaak met mĳn hoofd.” 
Hoewel het allemaal uit zĳn eigen 
mond komt, klinkt er ook iets van be-
scheidenheid en realisme doorheen. 
“Ik moet mĳn linkerbeen nog beter 
ontwikkelen en na een actie direct 
doorbewegen.” Kortom: een op het 
oog rustige en stille jongen die zĳn 

Voetbaltalent heeft het enorm naar zijn zin
en noemt vv Kloetinge zijn tweede thuis

STORM
GOULOOZE

In de tuin van de ouderlĳke woning van Storm Goulooze liggen 
welgeteld zes voetballen. Het verraadt de liefde voor de voetbal-
sport van de elfjarige blonde voorhoedespeler van JO12-1.
“Er liggen er ook nog drie op het dak van het schuurtje”, lacht 
vader Marcel. 

Ontspannen zit Storm op de tuinbank tussen zĳn ouders Marcel en Amy
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talent niet van de daken schreeuwt 
en oog heeft voor verbetering. 
Moeder Amy: “Storm is realistisch en 
weet wat hĳ kan. Hĳ is een harde wer-
ker en een doorzetter. Als eenmaal 
het fluitsignaal van de scheidsrechter 
klinkt, gaat hĳ er volle bak voor.” 
Vader Marcel vat het kort en bondig 
samen: “Storm is vooral een e¶ectieve 
speler.”

Gymleraar
Van een profcarrière als voetballer 
droomt de jongeling niet, hoewel hĳ 
het wel heel leuk zou vinden. Als daar 
op een gegeven moment geen zicht 
op is, dan weet het talent exact wat 
hĳ later wil worden. “Gym- of zwem-
leraar voor verstandelĳk gehandicap-
ten”, klinkt het vastberaden. “Werken 
met gehandicapten lĳkt me dankbaar 
werk.”
Het is typerend voor Storm. Behulp-
zaam en sociaal. Van het sociale 
onderdeel bĳ zĳn voetbalclub kan hĳ 
dan ook volop genieten. Omgaan met 

ploeggenoten die tevens zĳn vriend-
jes zĳn. “In de kleedkamer kan het 
soms heel gezellig zĳn”, zo vervolgt 
hĳ met een gezicht dat boekdelen 
spreekt. “Daar hebben we vaak veel 
lol.” 
Over de ervaringen in de kleedkamer 
laat Storm niet het achterste van zĳn 
tong zien. Prima, want de kleedkamer 
kent tenslotte haar geheimen.” Moe-
der Amy is daar ook niet nieuwsgierig 
naar. “Ik hoef niet alles te horen wat 
daar gebeurt. Wĳ hebben als opvoe-
ders wel aangegeven dat altĳd alles 
netjes en heel achtergelaten moet 
worden.” Storm knikt instemmend. 

Focus 
Als Storm wekelĳks zĳn wedstrĳd 
speelt, zĳn Amy en Marcel vaste 
supporters. De voetballer merkt hun 
aanwezigheid nauwelĳks op, maar 
vindt het heel leuk dat ze er elke 
wedstrĳd bĳ zĳn. Amy: “Storm is erg 
gefocust als hĳ voetbalt. Wĳ zĳn 
rustig langs de lĳn en observeren 

voornamelĳk. We bemoeien ons niet 
met alles wat zich binnen de lĳn 
afspeelt.” Marcel: “Maar we ‘zitten’ 
wel in de wedstrĳd hoor. Positief 
blĳven is ons credo.”

Sociaal
Net als elke jeugdspeler heeft Storm 
een favoriete voetballer. “Ik ben een 
fan van Kylian Mbappé van Paris 
Saint-Germain. Hĳ is snel en doelge-
richt. Hĳ komt ook heel positief over. 
Ronaldo vind ik ook goed. Jammer 
dat hĳ zich soms een beetje aanstelt.” 
Storm, die Kloetinge omschrĳft 
als zĳn tweede thuis, is lid van ‘de 
kameraadjes’ van Feyenoord. “Daar 
heeft oom Sander voor gezorgd. Met 
hem heb ik heel veel gevoetbald toen 
ik klein was. Maar ik kan niet zeggen 
dat ik echt een voorkeur heb voor een 
club. Ik juich ook bĳ een doelpunt van 
Ajax hoor.”
Eens te meer het bewĳs dat Storm 
eigenlĳk iedereen het beste gunt. 
Over sociaal gesproken. 

‘Ze vertelde mij onder het
avondeten dat ik geselecteerd 
was. Ik kreeg geen eten meer 
door mijn keel. Zo blij was ik.’
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Bel: 0614999580
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Bĳ de voormalige junioren van Kloe-
tinge zal Henk ongetwĳfeld bekend 
zĳn door zĳn jaren als leider van D1 
en C1, samen met Jimmy Verlinde 
en John Mol. Een samenwerking die 
onder het genot van veel bier en 
muziek op een ‘Messi-achtige’ manier 
werd bevestigd. “Tĳdens carnaval 
vroeg Jimmy of ik leider wilde worden 
van D1. Toen heb ik op een bierviltje 
mĳn handtekening gezet.” 

Gangmaker
Naast het takenpakket dat hoort bĳ 
een teamleider – zoals het invullen 
van de wedstrĳdopstellingen (toen 
nog op papier), regelen van pasjes en 
het contacten van scheidsrechters – 
was Henk binnen de selectie ook de 

gangmaker wat betreft de grappen en 
grollen over Ajax en Feyenoord. 
Vooral de Feyenoord-fans zagen op 
tegen een weerzien met Henk als 
er een wedstrĳd werd verloren. Dan 
stond Henk, eigenlĳk zoals altĳd, met 
een grote glimlach te wachten op het 
Marktveld in Kloetinge.
In zĳn tweede jaar als 
leider van D1 kreeg 
Henk een toepasselĳk 
cadeau van zĳn spe-
lers. “Ik kreeg voor 
mĳn verjaardag een 
Feyenoordshirt met 
handtekeningen 
van alle jongens.” 
Als echte Ajax-fan 
wist Henk een 

‘geschikte plek’ te vinden voor het 
shirt. “Dat shirt heb ik thuis boven de 
wc gehangen”, lacht hĳ.

Clubblad
De laatste jaren is Henk helaas minder 
vaak te vinden op de Kloetingse 
velden. Hĳ is nog wel betrokken bĳ 
het clubblad, waar hĳ sinds 1998 

werkzaam is. Voorheen bracht 
Henk de clubbladen zelf vrolĳk 
fietsend rond door de verschil-
lende wĳken. Tegenwoordig valt 
hĳ in voor vakantiegangers. Ook 

zorgt hĳ ervoor dat de bezorgers 
de clubbladen op de juiste adressen 
afleveren, zodat u op de hoogte 

bent van het Kloetingse (voetbal)
nieuws. 

HENK
STEENBAKKER

Grappen en
grollen van

Nadat Henk Steenbakker van zĳn 
achttiende tot vĳfendertigste ac-
tief was als speler in de Kloetingse 
‘gezelligheidselftallen’, is hĳ als 
elftalleider en redactielid bĳ het 
clubblad ook al heel wat jaren als 
vrĳwilliger verbonden aan onze 
vereniging. Job Rodenburg
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In zĳn tweede jaar als 
leider van D1 kreeg 
Henk een toepasselĳk 
cadeau van zĳn spe-
lers. “Ik kreeg voor 
mĳn verjaardag een 
Feyenoordshirt met 

het clubblad, waar hĳ sinds 1998 
werkzaam is. Voorheen bracht 
Henk de clubbladen zelf vrolĳk 
fietsend rond door de verschil-
lende wĳken. Tegenwoordig valt 
hĳ in voor vakantiegangers. Ook 

zorgt hĳ ervoor dat de bezorgers 
de clubbladen op de juiste adressen 
afleveren, zodat u op de hoogte 

bent van het Kloetingse (voetbal)
nieuws. 



60

“Welke verrassingen heb je dit seizoen 
voor ons in petto?”, is een logische 
eerste vraag die aan Joep Zoeteweĳ 
gesteld moet worden. Want wie Joep 
kent, kent ook zĳn kattenkwaad. Een 
rookbom waardoor de hele tribune 
van Baronie de eerste 10 minuten 
van de wedstrĳd in groene rook werd 
‘ondergedompeld’ is zomaar één van 
de vele voorbeelden. 
“Het ligt een beetje aan de ontwikke-
lingen rondom Corona, maar in een 
jaar waar je kampioen gaat worden, 
moet je alles uit de kast halen natuur-
lĳk”, zegt een zelfverzekerde Joep, 
waarmee hĳ meteen mĳn volgende 
vraag (“Worden we kampioen?”) 
beantwoord. 

Supporter en cameraman
Joep loopt al een geruime tĳd mee 
op het Wesselopark. Waar hĳ vroeger 
zelf in de jeugd speelde – en uitein-
delĳk ook nog in het Kloetinge 1 van 
de jaren 80 belandde – bleef hĳ na 

DUBBELE UITSMIJTER
Een plekje in de zon op het terras van Eeterĳ-spelerĳ Vier-
linden in Goes, een overheerlĳke uitsmĳter voorgeschoteld 
krĳgen en een tafelgast tegenover me die nooit een blad 
voor de mond neemt. Bestaan er na vandaag nog betere 
interviews? 

Lennart Zweemer

2014 - Samen met zijn neef Aart
Veldhof wordt de winst van het
beslissingsduel in Hoorn tegen
Zwaluwen 30 gevierd

Betrokkenheid bij z’n cluppie gaat voor Joep tamelijk ver

zĳn voetbalcarrière verbonden aan de 
club. Zĳn neef Aart Veldhof, ook geen 
onbekende, bewandelde namelĳk 
hetzelfde pad als zĳn oom. Een pad 
dat Joep met hem mee bewandelde, 
vanaf de zĳlĳn als supporter en 
cameraman.
“Ik loop nu ongeveer al 40 tot 45 jaar 
rond op het Wesselopark. Als ik kĳk 

naar de beste selecties door de jaren 
heen, doet de huidige daar echt niet 
voor onder. We zĳn zo ontzettend 
goed dit seizoen, er moet echt iets 
heel geks gebeuren willen wĳ geen 
kampioen worden”, vertelt Joep, al 
zittend op het puntje van zĳn stoel. 
Over passie en enthousiasme gespro-
ken! 

   met  familieman  JOEP
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Joep Zoeteweij (rechts) eet zijn uitsmijter 
in gezelschap van Jimmy Verlinde
(eigenaar van eeterij-spelerij Vierlinden)

In de landelijke verkiezing van Clubheld
greep hij net naast de hoofdprijs

Stilzitten is niet zijn ding

MET DANK AAN

Clubheld
Buitenom de streken die hĳ uitvoert, de 
videocompilaties van iedere wedstrĳd 
en het getier vanaf de zĳlĳn wanneer er 
een bal niet ingaat, doet Joep genoeg 
andere dingen voor de club: een loterĳ 
na iedere thuiswedstrĳd in de kantine, 
het aankleden van verschillende seni-
orenselecties buiten het veld, sponsor 
van de vereniging, teamweekenden 
regelen in het binnen- en buitenland, 
busreizen organiseren, buschau¶eur 
spelen en ga zo maar door. 
Deze tomeloze inzet gaf de vereniging 
dan ook genoeg redenen om hem te 
nomineren als clubheld, in een lande-
lĳke verkiezing. Na het vrĳ eenvoudig 
binnenslepen van de gemeente- en 
provincietitel moest hĳ het helaas 
afleggen in de landelĳke verkiezing. 
“Dat was echt klote, want de hoofdprĳs 
was € 10.000 voor de club. Wat altĳd 
welkom is”, reageert Joep met een 

opmerking waaruit zĳn betrokkenheid 
blĳkt.
“Als je ergens energie in stopt en er 
tegelĳk evenveel of zelf meer energie 
voor terugkrĳgt, kan je blĳven gaan. 
Soms zit ik tot diep in de nacht een 
filmpje van een uitwedstrĳd tegen LRC 
te editen, puur omdat ik het zelf zo 
leuk vind en ik weet dat de club het 
graag terugziet”, beaamt Joep. 

Dat Kloetinge eigenlĳk meer dan een 
hobby is, is wel duidelĳk. Joep is een 
echte familieman. Kloetinge is een ge-
deelte van zĳn familie. Zo neemt Joep 
enkele mannen van de club mee naar 
Italië om daar samen aan zĳn vakan-
tiehuis te klussen, zorgt hĳ ervoor dat 
er altĳd supporters mee kunnen naar 
uitwedstrĳden en komt hĳ je spontaan 
ophalen voor een ‘dagje Kloetinge’ als 
hĳ via via hoort dat het even niet zo 
lekker met je gaat.

   met  familieman  JOEP

GOUDEN HART
Na een uitgebreid 
gesprek met genoeg 
grappen en grollen is 
het behoorlĳk strepen 
om tot ‘maar’ maximaal 
600 woorden te komen 
in dit interview. Een man 
met zo’n gouden hart 
verdient eigenlĳk een 
volledig boek! En dat 
zou hĳ nog vol kunnen 
lullen ook….FO
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6 MAART (18)
Heerjansdam Terneuzense Boys
Heinenoord BVCB
Oranje Wit Nieuwenhoorn
Papendrecht Nieuw Lekkerland
RVVH Kloetinge
SHO Brielle
XerxesDZB Neptunus-Schiebr.

13 MAART (19)
BVCB Heerjansdam
Brielle Oranje Wit
Kloetinge Heinenoord
Neptunus-Schiebr. Terneuzense Boys
Nieuw Lekkerland XerxesDZB
Nieuwenhoorn RVVH
SHO Papendrecht

20 MAART (20)
Brielle Kloetinge
Heerjansdam XerxesDZB
Heinenoord SHO
Nieuw Lekkerland Neptunus-Schiebr.
Papendrecht BVCB
RVVH Oranje Wit
Terneuzense Boys Nieuwenhoorn

27 MAART (21)
BVCB Kloetinge
Heerjansdam Papendrecht
Neptunus-Schiebr. Heinenoord
Nieuwenhoorn Nieuw Lekkerland
Oranje Wit SHO
Terneuzense Boys Brielle
XerxesDZB RVVH

10 APRIL (22)
Brielle BVCB
Heinenoord Terneuzense Boys
Kloetinge Nieuwenhoorn
Nieuw Lekkerland Oranje Wit
Papendrecht XerxesDZB
RVVH Heerjansdam
SHO Neptunus-Schiebr.

17 APRIL (23)
BVCB Nieuw Lekkerland
Heerjansdam SHO
Neptunus-Schiebr. RVVH
Nieuwenhoorn Papendrecht
Oranje Wit Heinenoord
Terneuzense Boys Kloetinge
XerxesDZB Brielle

24 APRIL (24)
Brielle Heerjansdam
Heinenoord Nieuwenhoorn
Kloetinge Neptunus-Schiebr.
Nieuw Lekkerland Terneuzense Boys
Papendrecht Oranje Wit
RVVH BVCB
SHO XerxesDZB

8 MEI (25)
Heerjansdam Heinenoord
Neptunus-Schiebr. Oranje Wit
Nieuw Lekkerland Brielle
Nieuwenhoorn SHO
RVVH Papendrecht
Terneuzense Boys BVCB
XerxesDZB Kloetinge

15 MEI (26)
BVCB Neptunus-Schiebr.
Brielle Nieuwenhoorn
Heinenoord XerxesDZB
Kloetinge Nieuw Lekkerland
Oranje Wit Heerjansdam
Papendrecht Terneuzense Boys
SHO RVVH

21 NOVEMBER (9)
Heinenoord Neptunus-Schiebr.
Kloetinge BVCB
Oranje Wit Brielle
Papendrecht SHO
RVVH Nieuwenhoorn
Terneuzense Boys Heerjansdam
XerxesDZB Nieuw Lekkerland

28 NOVEMBER (10)
BVCB Heinenoord
Brielle Terneuzense Boys
Heerjansdam RVVH
Neptunus-Schiebr. XerxesDZB
Nieuw Lekkerland Papendrecht
Nieuwenhoorn Kloetinge
SHO Oranje Wit

5 DECEMBER (11)
BVCB RVVH
Heinenoord Heerjansdam
Kloetinge Brielle
Oranje Wit Neptunus-Schiebr.
Papendrecht Nieuwenhoorn
Terneuzense Boys Nieuw Lekkerland
XerxesDZB  SHO

12 DECEMBER (12)
Brielle Nieuw Lekkerland
Heerjansdam BVCB
Neptunus-Schiebr. Kloetinge
Nieuwenhoorn Terneuzense Boys
Oranje Wit Papendrecht
RVVH XerxesDZB
SHO Heinenoord

16 JANUARI (13)
BVCB Brielle
Heinenoord Oranje Wit
Kloetinge RVVH
Neptunus-Schiebr. SHO
Nieuw Lekkerland Nieuwenhoorn
Terneuzense Boys Papendrecht
XerxesDZB Heerjansdam

23 JANUARI (14)
Brielle Heinenoord
Heerjansdam Neptunus-Schiebr.
Nieuwenhoorn XerxesDZB
Oranje Wit Terneuzense Boys
Papendrecht Kloetinge
RVVH Nieuw Lekkerland
SHO BVCB

30 JANUARI (15)
BVCB Nieuwenhoorn
Heinenoord Papendrecht
Kloetinge Heerjansdam
Neptunus-Schiebr. Brielle
Nieuw Lekkerland  SHO
Terneuzense Boys RVVH
XerxesDZB Oranje Wit

6 FEBRUARI (16)
Heerjansdam Nieuw Lekkerland
Nieuwenhoorn Neptunus-Schiebr.
Oranje Wit Kloetinge
Papendrecht Brielle
RVVH Heinenoord
SHO Terneuzense Boys
XerxesDZB BVCB

27 FEBRUARI (17)
BVCB Oranje Wit
Brielle RVVH
Kloetinge  SHO
Neptunus-Schiebr. Papendrecht
Nieuw Lekkerland Heinenoord
Nieuwenhoorn Heerjansdam
Terneuzense Boys XerxesDZB

19 SEPTEMBER (1)
BVCB Terneuzense Boys
Brielle Papendrecht
Heerjansdam Nieuwenhoorn
Heinenoord RVVH
Neptunus-Schiebr. Nieuw Lekkerland
Oranje Wit XerxesDZB
SHO Kloetinge

29 SEPTEMBER (2)
Kloetinge Oranje Wit
Nieuw Lekkerland BVCB
Nieuwenhoorn Brielle
Papendrecht Heerjansdam
RVVH Neptunus-Schiebr.
Terneuzense Boys SHO
XerxesDZB Heinenoord

3 OKTOBER (3)
BVCB Papendrecht
Heerjansdam Brielle
Heinenoord Kloetinge
Neptunus-Schiebr. Nieuwenhoorn
Oranje Wit RVVH
SHO Nieuw Lekkerland
XerxesDZB Terneuzense Boys

10 OKTOBER (4)
Brielle Neptunus-Schiebr.
Kloetinge XerxesDZB
Nieuw Lekkerland Heerjansdam
Nieuwenhoorn BVCB
Papendrecht Heinenoord
RVVH SHO
Terneuzense Boys Oranje Wit

17 OKTOBER (5)
Heinenoord Brielle
Kloetinge Papendrecht
Neptunus-Schiebr. BVCB
Oranje Wit Nieuw Lekkerland
RVVH Terneuzense Boys
SHO Heerjansdam
XerxesDZB Nieuwenhoorn

24 OKTOBER (6)
BVCB SHO
Brielle XerxesDZB
Heerjansdam Oranje Wit
Nieuw Lekkerland Kloetinge
Nieuwenhoorn Heinenoord
Papendrecht RVVH
Terneuzense Boys Neptunus-Schiebr.

31 OKTOBER (7)
Heinenoord Nieuw Lekkerland
Kloetinge Terneuzense Boys
Neptunus-Schiebr. Heerjansdam
Oranje Wit BVCB
RVVH Brielle
SHO Nieuwenhoorn
XerxesDZB Papendrecht

7 NOVEMBER (8)
BVCB XerxesDZB
Brielle SHO
Heerjansdam Kloetinge
Nieuw Lekkerland RVVH
Nieuwenhoorn Oranje Wit
Papendrecht Neptunus-Schiebr.
Terneuzense Boys Heinenoord
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