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www.vanmosselautolease.nl

” Daar kun je niet omheen

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

Goede raad
op onder meer de volgende rechtsgebieden:

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

Frans den Hollanderlaan 25 - Goes Telefoon: 0113 - 22 11 00
Postbus 342 - 4460 AS Goes Fax: 0113 - 22 11 20
www.oliedejonge.nl E-mail: info@oliedejonge.nl
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Opgericht 28 november 1931
Aantal leden 950
Clubkleuren:
shirt groen-wit gestreept,
broek wit, kousen wit-groen

Accommodatie:
2 kunstgrasvelden met verlichting
(incl. hoofdveld)
2 grasvelden
1 kunstgras trainingsveld
overdekte tribune 250 pers.

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
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
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

Presentatiegids vv Kloetinge
20e jaargang
Seizoen 2021-2022
Oplage 1500

Redactie
Joost Folmer, Henk Schalkoort, Len Wolters, Joep Zoeteweĳ,
m.m.v.: Rolf Bosboom, Max Joosse, Yannick Sohilait

Grafische vormgeving
Henk Schalkoort
Cover: Johnny Lodders, Best Kreatief

Fotografie
Ron Quinten, Joep Zoeteweĳ

Advertenties
Commerciële Commissie
commercielezaken@vvkloetinge.nlC
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V O E T B A LV E R E N I G I N G  K L O E T I N G E

VV KLOETINGE

Terrein:
Wesselopark
Noordeinde 5c
4481 BJ Kloetinge
Postadres:
Postbus 454
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 213173
(alleen op wedstrĳddagen bereikbaar)
info@vvkloetinge.nl
vvkloetinge.nl
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Knollentuin
De kwaliteit van de grasmat van ons 
hoofdveld was jarenlang een doorn in 
het oog van menig voetballiefhebber. 
Of het nu ging om de tegenstander, 
supporters of eigen leden. Bezoeken-
de ploegen gaven hun ongezouten 
mening. Als één van de slechtste 
velden van Zeeland werd de mat vaak 
als een ‘knollentuin’ betiteld.
Met de komst van kunstgras, gepaard 
met veldverlichting, gaat een wens 
van het bestuur in vervulling. “Het is 
inherent aan onze toekomstplannen”, 
stelt de voorzitter. “We moeten 

meer mogelĳkheden creëren, zodat 
onze leden zoveel mogelĳk kunnen 
voetballen en trainen.”

Uitbreiding sportpark
Dat de komst van een kunstgrasveld 
niet de steun van iedereen heeft, 
is genoegzaam bekend. Voetbal-
liefhebbers gebruiken veelvuldig 
tegenargumenten als: ‘gras moet je 
ruiken’, ‘we gaan de sliding missen’ en 
‘een polletje is verleden tĳd’. Jan-
Kees bekĳkt de situatie niet als een 
romanticus, maar als een realist.
Al sinds zĳn aanstelling in 2016 

Jan-Kees
de Bruine

VERENIGING GAAT NIEUW TIJDPERK IN

Met de komst van een 
nieuw hoofdveld (kunst-
gras en lichtmasten) 
gaat vv Kloetinge een 
nieuwe periode in.
Voorzitter Jan-Kees de 
Bruine is in zĳn nopjes. 
“Het is absoluut de 
bedoeling dat de gehele 
vereniging gaat profi-
teren van het nieuwe 
veld.”

Len Wolters
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TOEKOMST
Jan-Kees ziet de huidige 
ontwikkelingen als een mooie 
stap voorwaarts. Wel blĳft 
het bestuur in gesprek met 
de gemeente. “Dit is niet de 
realisatie van ons ambitiedo-
cument. Het is slechts één 
onderdeel. Het aanpakken van 
de parkeergelegenheid en de 
realisatie van een jeugdveld op 
de grasstrook achter de tribune 
blĳven speerpunten.” 

Het complete ‘Ambitieplan 2025’
is terug te vinden via:
www.vvkloetinge.nl/404/376/ 
presentatie-ambtieplan-2025Met de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld zĳn ‘moddergevechten’ als hierboven nostalgie 

geworden. Dat had ook zĳn mooie kanten (ontmoeting tegen HSV Hoek in 2006).

droomt de voorzitter van kunstgras 
en verlichting op en rondom het 
hoofdveld. De club maakte gebruik 
van een rekenmodel van de KNVB, 
waaruit bleek dat het aantal velden 
op het Wesselopark niet strookt met 
de hoeveelheid leden. “We zouden 
eigenlĳk afgerond zeven velden 
moeten hebben. De locatie van 
ons sportpark is prachtig, maar een 
nadeel is dat het gebied rondom 
beschermd is. Uitbreiding is niet 
mogelĳk en verhuizen is kostbaar.”
Het bestuur concludeerde dat de 
combinatie van kunstgras en veld-
verlichting het meeste aan capaciteit 

zou opleveren. Het updaten van veld 
1 bleek het verstandigst, omdat veld 
3 al verlichting heeft en er bĳ veld 
4 geen verlichting aangelegd mag 
worden vanwege de nabĳheid van 
woningen.

Meer mogelĳkheden
Met de komst van het nieuwe veld 
verwacht Jan-Kees dat de club beter 
kan omgaan met droge en natte peri-
odes. “Als het regent, wordt veld 3 al 
snel afgekeurd. De teams krĳgen dan 
het traditionele mailtje dat iedereen 
moet ‘inschikken’. Je kunt niet aan 
leden blĳven verkopen dat zĳ op een 

piepklein stukje veld moeten trainen, 
terwĳl iedereen contributie betaalt.
Een ander voordeel is de mogelĳkheid 
om doordeweeks vaker oefenwedstrĳ-
den te spelen. Ook biedt het kansen 
voor onze hoofdmacht om op andere 
momenten te voetballen, zoals op 
vrĳdagavond.
Daarnaast kan er na het zaterdagmid-
dagduel van ons vlaggenschip nog 
een wedstrĳd gespeeld worden op 
veld 1. Dat betekent automatisch dat 
de kantine langer open mag blĳven. 
Een club draait uiteindelĳk op basis 
van inkomsten.”

Na een grondige aanpak ligt het nieuwe veld er weer uitnodigend bĳ
FOTO RON QUINTEN
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Laat uwwoning scoren op de woningmarkt!

Wij komen graag bij u langs voor een
vrijblijvende waardebepaling.

www.technowestservices.nl

Weihoek 6 | 4416 PX Kruiningen
0113 312 186

verkoop@technowestservices.nl

VERKOOP
VERHUUR
ONDERHOUD



9

De favoriete 0.0
van Nederland!
Now you can.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol
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BVCB
Sportpark De Sporthoek
Sporthoekpad 1
2661 GV Bergschenhoek
010-522 5484
bvcb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEUW-LEKKERLAND
SINDS 1932
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DORDRECHT
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ANNO 1929

CLUBINFO TEAMS    1E KLASSE B ZATERDAG



10

Half juli speelde het vlaggenschip van 
vv Kloetinge zĳn eerste oefenwed-
strĳd, tegen GOES. Marcel Lourens, 
begonnen aan zĳn vĳfde seizoen als 
trainer bĳ de club, wist niet wat hem 
overkwam. De publieke belangstelling 
was enorm, de sfeer als vanouds. “De 
wedstrĳd ging helemaal nergens over, 
maar het leek wel een bekerfinale. 
Iedereen was zó euforisch. Bizar 
gewoon.”
Het duel tekende het grote verlangen 
naar voetbal, na een seizoen dat 
nooit op gang mocht komen. Na een 
goede voorbereidingsperiode en een 
sterke openingswedstrĳd (tegen SHO) 
ging de ploeg begin oktober hard 
onderuit in en tegen Heinenoord. In 
een troosteloze omgeving - stromende 
regen, geen publiek - werd het 3-0 
voor de thuisploeg. De competitie 

kwam kort daarna stil te liggen door 
de tweede coronagolf en werd ook 
niet meer hervat.

Hart en emotie
“Een waardeloos seizoen”, blikt Lou-
rens terug. “En ook verwarrend. We 
zĳn steeds op één of andere manier 
blĳven trainen, maar het bevredigen-
de gevoel van een partĳ doen of een 
wedstrĳd spelen was er niet. Daar had 
ik veel moeite mee.
Normaal leef je van wedstrĳd naar 
wedstrĳd. Je ziet hoe spelers zich 
ontwikkelen en werkt ergens naar toe. 
Dat beeld viel helemaal weg. Mĳn film 
was op. Dat maakte het wel lastig.
We zĳn met allerlei zaken bezig 
geweest, behalve met wat het 
allerleukste is: wedstrĳden spelen.” 
Zelf heeft hĳ de afgelopen anderhalf 

“DE LIEFDE VOOR HET SPELLETJE  IS GROTER DAN OOIT”

MARCEL
LOURENS

Na slechts twee com-
petitieduels ging er al 
een streep door het 
afgelopen seizoen. 
Marcel Lourens, hoofd-
trainer van het eerste, 
hoopt dat er dit seizoen 
eindelĳk weer eens 
’normaal’ kan worden 
gevoetbald. En de 
ambitie - promotie naar 
de hoofdklasse - blĳft. 
“De honger is alleen 
maar groter geworden.”

Rolf Bosboom
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jaar ervaren als een ‘soort verplichte 
sabbatical op voetbalgebied’. Het 
heeft hem nog bewuster gemaakt 
van het belang van plezier in het 
voetbal. “Je ziet het vooral ook bĳ 
de wat oudere spelers: de liefde voor 
het spelletje is groter dan ooit. In het 
begin van de voorbereiding heb ik de 
jongens ook echt moeten afremmen. 
Die gasten vlogen er meteen in. Ze 
spelen met hart en emotie.”

Persoonlĳkheid
Opnieuw is de hoofdmacht van de 
club versterkt. Met Reguillo Van-
depitte en Kyle Doesburg (beiden 
afkomstig van Hoek) heeft Kloetinge 
twee zeer ervaren krachten naar 
het Wesselopark gehaald. Jarreau 
Manuhuwa (ASWH) is een belangrĳke 
defensieve aanwinst en van Thomas 

de Rĳke (GOES) wordt in aanvallend 
opzicht veel verwacht. Andere verster-
kingen zĳn Rico van Nielen (GOES) en 
de keepers Youri Bal (Apollo ‘69) en 
Milan Zabicki (JVOZ).
Tĳdens de voorbereiding sloten vanuit 

de jeugd Dano Lourens, Martĳn 
Ganzeman en Ufuk Kahveci aan. “We 
hebben meer voetbal erbĳ gekregen”, 
zegt Lourens.
“Het arbeidsethos is nog groter 
geworden, denk ik. De routiniers 
zorgen voor iets extra’s, ook door hun 
persoonlĳkheid. Dat is goed voor de 
balans. En verder is iedereen die ik 
wilde behouden ook gebleven.”

“DE LIEFDE VOOR HET SPELLETJE  IS GROTER DAN OOIT”

“We hebben er meer
voetbal bij gekregen”

FOTO JOEP ZOETEWEĲ FOTO JOEP ZOETEWEĲ 

Kunstgras
De doelstelling van de afgelo-
pen twee (afgebroken) seizoe-
nen staat nog altĳd overeind. 
“We gaan gewoon voor het 
kampioenschap en promotie”, 
aldus Lourens. De concurrentie 
in de 1e klasse B is echter niet 
gering. “Het zal niet makkelĳk 
zĳn. We gaan dus echt niet alle 
26 wedstrĳden winnen, maar 
we moeten bovenin kunnen 
meestrĳden. Ik wil vooral weer 
gewoon wedstrĳden spelen. Dit 
is een heel leuke ploeg. En hoe 
meer we winnen, hoe leuker het 
wordt.”
Voor het eerst zal Kloetinge de 
thuiswedstrĳden op kunstgras 
spelen. Lourens houdt van 
natuurgras. “Ik loop hier al sinds 
1995 rond en in al die jaren 
hebben we misschien vier keer 
een goed veld gehad. Er was 
altĳd wel wat.”
Dat was ook een voordeel, om-
dat tegenstanders vaak grote 
moeite hadden met de hobbe-
lige Kloetingse weide. “Maar de 
vervanging door kunstgras is 
goed voor de hele club. Er komt 
zoveel meer ruimte. Bovendien 
is de jeugd van nu opgegroeid 
met kunstgras.”
Hĳ prĳst de vereniging, die ook 
tĳdens de coronapandemie 
binnen alle beperkingen zo 
veel mogelĳk actief is gebleven. 
“Maar je merkt dat de hele club 
nu weer hunkert naar sfeer en 
gezelligheid. Daar heb ik ook 
heel veel zin in, zeker als wĳ dat 
kunnen combineren met mooie 
wedstrĳden.”
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www.roegiersglas.nl 0113-577221 www.dekoeijerschilders.nl 0113-577220■■■■ 
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!!

NIEUWBOUW • VERBOUW

RENOVATIE • RESTAURATIE

ALBERT PLESMANWEG 19, 4462 GC GOES • TEL. 0113 221040 • WWW.JVANDELINDE.NL
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“Op sportief vlak hebben we ieder jaar 
meegestreden in de top van de competi-
tie, helaas is het nog niet gelukt om de 
hoofdklasse te bereiken. Dat moet dit jaar 
dan maar gebeuren. Ook met de gezel-
ligheid binnen het team zit het ieder jaar 
wel goed. Sinds een aantal jaren hebben 
we de traditie dat wanneer je je o²ciële 
debuut maakt, je een liedje moet zingen 
in de bus of in de kantine. Dit zorgt toch 
wel voor hilariteit onderling.”

Bĳzondere club
“Kloetinge heeft alles wat je mag verwach-
ten van een vereniging. Dat maakt de 
club zo bĳzonder. Daarom is het voor heel 
veel mensen een fĳne plek om te komen. 
Naast het sportieve aspect, waarbĳ er 
duidelĳke doelstellingen zĳn, is er ruimte 
voor gezelligheid. Persoonlĳk vind ik deze 
combinatie en de manier waarop ik werd 
verwelkomd door de spelers en supporters 
erg aangenaam. Veel mensen leven mee 
met de vereniging en ook de inzet van de 
vele vrĳwilligers maken de club een plek 
waar ik me snel thuis voelde.”

Terug naar de top
“Mĳn persoonlĳke doelstelling voor 
komend seizoen is om belangrĳk te zĳn 
voor het team. De gezamenlĳke missie 
is het kampioenschap behalen. Het zou 
mooi zĳn als we aan het eind van het 
seizoen de minst gepasseerde verdediging 
van de competitie hebben. De komende 
jaren hoop ik dat we, na de stap naar de 
hoofdklasse, een volgende stap kunnen 
zetten. We willen Kloetinge terugbrengen 
richting de top van het amateurvoetbal!”

Jeroen de Jonge
Leeftĳd: 25 jaar
Woont in: Kapelle
Werkt bĳ: Roompot

JEROEN DE JONGE
AL 5 JAAR GROEN-WIT!

Jeroen de Jonge begint aan zĳn vĳfde 
seizoen in de hoofdmacht van Kloetinge. 
Tĳd om hem eens beter te leren kennen.
“Dit wordt mĳn 5e seizoen bĳ Kloetinge, 
de tĳd vliegt als je het naar je zin hebt. De 
afgelopen jaren heb ik er enorm veel ple-
zier in gehad. Ik heb me vanaf het eerste 
moment thuis gevoeld. In deze periode 
heb ik veel geleerd. Ook heb ik mezelf als 
speler kunnen ontwikkelen.” 

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Max Joosse
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Ervaring
Van die overstap heeft Krĳno tot op de 
dag van vandaag geen spĳt. “West-
strate heeft vooral naam gemaakt als 
specialist in verpakkingen. Door de 
vraag van klanten is het assortiment in 
1998 uitgebreid met kantoorartikelen. 
Mĳn ervaring op het gebied van 
kantoorvakhandel hebben we binnen 
Weststrate ingezet. Door het wegval-
len van enkele kantoorvakhandels in 
de regio was een witte vlek ontstaan. 
De uitbreiding naar de verkoop van 
kantoormachines en kantoormeubilair 
was een logische keuze. We hebben 
binnen Weststrate flinke stappen 
gezet.”

Dynamiek
Wie met Rob (56) en Krĳno (59) aan 

tafel zit, voelt direct dynamiek in het 
samenspel. Sinds 2006 vormen zĳ de 
directie van Weststrate. Krĳno: “We 
bespreken alles samen en vullen elkaar 
aan. We zĳn vrienden en weten exact 
wat we aan elkaar hebben.” Rob: “We 
vinden allebei onze uitdaging in het 
commerciële. Innovatief blĳven en je 
ogen en oren goed de kost geven.”
 
Wereldwĳd
Weststrate heeft door haar wereld-
wĳde netwerk van leveranciers een 
breed speelveld. Krĳno: “We kunnen 
snel schakelen en hebben alles ruim 
op voorraad. Voor onze regionale en 
landelĳke klanten bewaken we de 
voorraad, zodat die op afroep aange-
vuld kan worden. Noem het fĳnmazige 
distributie. We kopen maatwerk in 

en doen rechtstreeks zaken met de 
fabrikant.”
Rob: “Je verdiepen in de wensen van 
de klant en bouwen aan de relatie. De 
klant totaal ontzorgen! Iedereen roept 
het. Wĳ doen het.” Om er in voetbal-
termen aan toe te voegen: “Zo zitten 
we in de wedstrĳd.”
Nog even over die wedstrĳd. Is leiding 
geven aan vĳftig medewerkers ook 
sport? Krĳno: “Topsport. Je wilt een 
teamprestatie neerzetten. Ieders 
kwaliteit optimaal benutten. Dat 
vraagt de nodige coaching.” Rob: “De 
spits in de spits.”

Veelzĳdig
Het team van Weststrate staat voor 
haar 8.400 klanten klaar. Of het nu 
gaat om voorraadbeheer, nieuwe 

Ze zĳn goed op elkaar ingespeeld: Rob 
Jeras en Krĳno Davidse. Een ĳzersterk 
duo. Samen geven ze dagelĳks leiding 
aan vĳftig medewerkers van Weststrate 
in Middelburg, de veelzĳdig specialist in 
projectinrichting. 
Rob is er in 1985 begonnen als administra-
tief medewerker. “In 1997 werd ik mede-
firmant en toen de gebroeders Weststrate 
aangaven gefaseerd te willen afbouwen, 
heb ik in 2002 Krĳno benaderd. Hĳ was op 
dat moment zelfstandig adviseur op het 
gebied van marketing en verkoop. Hĳ was 
meteen enthousiast.”

ROB JERAS EN KRIJNO DAVIDSE: 
“DE KLANT ONTZORGEN 
BLIJFT EEN UITDAGING”

Vrienden maken van Weststrate een  totaalleverancier

Joost Folmer
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kantoorinrichting, presentatiemidde-
len, kantoorartikelen, verpakkingen 
of het leveren van medische en 
facilitaire producten. Krĳno: “Door 
onze veelzĳdigheid verkopen we 
eigenlĳk nooit ‘nee’. We zoeken 
altĳd naar een oplossing. Ook op 
het gebied van kantoorinrichting is 
Weststrate ‘totaalleverancier’. We 
houden van een informele relatie. 
Vrienden zĳn met je klanten. Bouwen 
aan je partnership.”

Impact van voetbal
Hoewel Weststrate ook online actief 
is, vinden Rob en Krĳno de persoon-
lĳke benadering van groot belang. 
Rob merkt wel dat zĳn voetbal-
carrière bĳ Middelburg nog steeds 
een positief e�ect heeft op zĳn 

functioneren in de regio. “Ondanks 
dat we al lang gestopt zĳn met onze 
actieve voetbalcarrière, geeft de 
voetballerĳ ons nog steeds ingangen. 
Veel mensen kennen je. Wat dat 
betreft onderschat je vaak de impact 
van voetbal op mensen.” 
Rob maakte deel uit van een talent-
volle lichting bĳ vv Middelburg. In 
1988 werd hĳ met zĳn team in de 
bossen van Zeist afdelingskampioen 
van Nederland. Een mooie teampres-
tatie van een stel vrienden die dat 
extra stapje voor elkaar over hadden.

Vrienden maken van Weststrate een  totaalleverancier

Weststrate
Herculesweg 37
4338 PL Middelburg
Tel. 0118 63 00 00
info@weststrate.nl

SHIRTSPONSOR
De komende drie seizoenen prĳkt 
Weststrate op de wedstrĳdshirts 
van Kloetinge 1, 2 en O23.
Krĳno: “We kunnen ons vinden 
in de ambities van de vereniging. 
Dat spreekt enorm aan. Ook 
de dynamiek en de organisatie 
binnen de BusinessClub Kloetinge 
vallen op. De club acteert op een 
goed niveau. We verwachten ons 
netwerk binnen de BusinessClub 
uit te bouwen.” 
Rob: “Het positivisme straalt ervan 
af. Kloetinge zet de schouders 
eronder. Daar herkennen wĳ ons 
in. We voelden ons direct gehoord 
en konden onze wensen profileren. 
Reciprociteit. Ja, wederkerigheid, 
dat is het.”

Sociaal
Met Rob en Krĳno krĳgen we 
er binnen de vereniging twee 
sociale en enthousiaste gasten 
bĳ. Jongens van de gestampte 
pot. Mannen die op mentaal vlak 
weten wat een wedstrĳd van 
iemand vraagt. Rob: “Je moet in 
het zakendoen ook altĳd willen 
winnen. Dan moet je weleens een 
stapje extra zetten.” 
We gaan ervan uit dat onze voet-
ballers, in het shirt van Weststrate, 
de komende jaren ook dat stapje 
extra zetten. 
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Rob Jeras (links) en 
Krĳno Davidse
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QUIZ
Op het 
moment van 
de online 
quiz zat het 
Wesselopark 
letterlĳk en 
figuurlĳk op 
slot. Er mocht 
niet gevoetbald 
worden, vanwege het 
coronavirus. Het event 
werd georganiseerd vanuit de 
kantine, zodat men thuis de sfeer 
van ons mooie sportpark eindelĳk weer 
eens kon proeven. 
Anne-Marie, algemeen directeur van A-Leisure en Stad & 
Zeeland, vertelt over de sfeervolle avond. “Tĳdens het ver-
loop van de quiz zag het er al snel naar uit dat ons team 
geen hoge ogen zou gooien. Er was zelfs een ex-voetballer 
van Kloetinge die niet wist dat het clubblad vroeger ‘Op 
de Korrel’ heette. Nou, dan weet je het wel.” 
Later op de avond was de veiling van de middenstip van 
het hoofdveld. “Toen dacht ik meteen aan die ene uit-
spraak van Cruĳ�. We wilden niet met lege handen staan, 
dus zĳn we gaan bieden. Uiteindelĳk bleef ons bod van 
650 euro als hoogste overeind. De quiz niet gewonnen, 
maar het bieden niet verloren.”

Overhandiging
Bieden op de middenstip was een idee van de Kloetinge 
Fanatics. Deze jongens stonden ook aan de wieg van de 

quiz. Jeugdspe-
lers Rick Smit en 
Wout Meĳer na-
men op zaterdag 

19 juni 2021 de 
schop ter hand en 

staken de midden-
stip er zorgvuldig uit. 

Vanaf dit seizoen ligt 
er namelĳk kunstgras op 

het hoofdveld.
De stip werd vervolgens in een 

bak overhandigd aan Anne-Marie. 
Op haar beurt schonk zĳ de originele 

middenstip aan voorzitter Jan-Kees de Bruine. 
“De stip is weer thuis: bĳ voetbalvereniging Kloetinge. 
Misschien kunnen jullie hem een mooi plaatsje geven in 
het clubhuis?” 
Voor groot onderhoud deed Anne-Marie de club een 
spuitbus met witte verf en een nagelschaartje cadeau. 
De Kloetinge voorzitter kon de geste van Stad & Zeeland 
waarderen. “Fantastisch dat de stip blĳft waar hĳ hoort.”

Tĳdens het avondje quizzen werd er ook op de straf-
schopstip geboden. Het hoogste bod was van Aanne-
mingsbedrĳf Van Sabben BV, van John Mol en Sander 
van Rooĳen.

Het is één van de veertien mooiste 
uitspraken van Johan Cruĳ¯: “Als je 
niet ken winnen, moet je zorgen dat je 
niet verliest.”
Deze gedachte spookte direct door het 
hoofd van Anne-Marie Van Gils, toen ze 
in april met enkele medewerkers van 
Stad & Zeeland NVM Makelaars mee-
deed aan de VVK Voetbalquiz. 

moment van 

Wesselopark 

slot. Er mocht 
niet gevoetbald 
worden, vanwege het 
coronavirus. Het event 
werd georganiseerd vanuit de 
kantine, zodat men thuis de sfeer 
van ons mooie sportpark eindelĳk weer 

quiz. Jeugdspe-
lers Rick Smit en 
Wout Meĳer na-
men op zaterdag 

19 juni 2021 de 
schop ter hand en 

staken de midden-
stip er zorgvuldig uit. 

Vanaf dit seizoen ligt 
er namelĳk kunstgras op 

het hoofdveld.
De stip werd vervolgens in een 

bak overhandigd aan Anne-Marie. 
Op haar beurt schonk zĳ de originele 

middenstip aan voorzitter Jan-Kees de Bruine. 

in april met enkele medewerkers van 
Stad & Zeeland NVM Makelaars mee-
deed aan de VVK Voetbalquiz. 

DE MIDDENSTIP
IS WEER THUIS!

AANNEMINGSBEDRIJF VAN SABBEN

Anne-Marie Van Gilst schenkt de middenstip aan voorzitter Jan-Kees de Brui
ne

Joost Folmer
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GEEN KOEIENVLAAI
Voetbalvereniging Kloetinge nam op 
ludieke wĳze afscheid van haar zo 
vaak bekritiseerde grasmat. Koe Ber-
tha 413 van veehouder Frans Klooster-
man uit Eversdĳk was onderdeel van 
de Koeienbingo. Frans, zĳn hele leven 
al veehouder, verleende belangeloos 
zĳn medewerking aan het evenement. 
“Een deel van de opbrengst ging naar 
Kika (Kinderen Kankervrĳ). Dan vraag 
je geen vergoeding. Niet alles in het 
leven draait om geld.”
De zwart-wit gevlekte viervoeter 
mocht gedurende drie kwartier zĳn 
behoefte doen op het hoofdveld. 
Bertha liep onverstoord over de 
grasmat. Ze liep van links naar 
rechts en staarde enkele aanwezigen 
indringend aan. Haar geloei beloofde 
enkele malen de aanzet tot een 
darmprikkel, maar de productie van 
een koeienvlaai bleef uit. 
Om toch een winnaar aan te wĳzen, 
werd de vlag neergezet op de plaats 
waar de koe het laatst stilstond. Dat 
bleek kavel 1125 van Timothy van Die 
te zĳn.

Onder met de klok mee: Bertha 413 wordt het veld opgeleid.
Het gezelschap van veehouder Frans Kloosterman werd bedankt 
voor de belangeloze medewerking.
De vlag wordt op de winnende kavel geplaatst. 

Het team van A-Leisure en Stad & Zeeland 
met Kloetinge voorzitter Jan-Kees de 
Bruine en de mascotte.

Rick Smit en Wout Meĳer plaatsen de 
middenstip in de glazen bak.
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DE TOP
SPELERS 
VAN GBGVAN GBG

Op het gebied van drukwerk, signing, displays 
en verpakkingen heeft GBG de beste selectie 
spelers. Team GBG staat voor u klaar!

www.gbg.nl  |  0113-228 350 
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De levering van nieuwe sport-
kleding voor voetballers van 
onze vereniging gaat vanaf dit 
seizoen via Sportpoint Team-
wear De Bie uit Vlissingen. Dit 
team bestaat uit Frank de Bie, 
Remon en Jesper de Vlieger. 
Voetbalvereniging Kloetinge 
heeft in samenwerking met 
Sportpoint Teamwear gekozen 
voor het merk Robey. Remon: 
“Via onze eigen webwinkel 
‘Sportpoint de Bie’ faciliteren 
wĳ op dit moment ongeveer 
vĳftig verenigingen in Zeeland. 
Met onze eigen moderne 
technieken en apparatuur 
bedrukken wĳ zelf alle kleding 
voor onze klanten.”

Webshop
Sportpoint Teamwear gelooft 
dat comfortabele kleding en 
materialen bĳdraagt aan een 
maximaal sport- en werkplezier. 
Frank: “Dit biedt de sporter of 
werknemer de kans om zo goed 
mogelĳk te kunnen presteren 
en zich te etaleren.”

“Kloetinge is een
prachtig uithangbord
voor ons merk in Zeeland”

De mannen van Sportpoint Teamwear 
zĳn er trots op de nieuwe kledingsponsor 
van Kloetinge te zĳn. Jesper: ”Dit seizoen 
willen wĳ voor vv Kloetinge van meer-
waarde zĳn door een geheel persoonlĳke 
clubwebshop te ontwikkelen. Alle leden 
van vv Kloetinge kunnen dan gemakke-
lĳk hun kleding bestellen via de eigen 
clubwebshop. We kĳken met veel plezier 
uit naar een mooie samenwerking!”

Robey
Sportpoint Teamwear is, voor de levering 
van nieuwe outfits, een samenwerking 
aangegaan met kledingmerk Robey. 
“We bouwen aan het snelst groeiende 
performance merk van Nederland”, 
aldus accountmanager Teun Bakker 
van Robey. “Zo zĳn we komend seizoen 
hofleverancier van zowel de Eredivisie 
als de Keuken Kampioen Divisie. De profs 
van FC Groningen, SC Telstar, Sparta 
Rotterdam, FC Den Bosch en Willem II en 
ruim tweehonderd amateurclubs spelen 
inmiddels met de gouden klaver op de 
schouder.”

Samenwerking
Het doet Bakker deugt dat Robey, in 

samenwerking met Sportpoint Team-
wear, aansluiting heeft kunnen vinden 
bĳ voetbalvereniging Kloetinge. “We zien 
en kennen vv Kloetinge als een gerenom-
meerde club in de regio. Een prachtig 
uithangbord voor ons merk in Zeeland. 
Een club met ambitie waar nog wel het 
echte verenigingsgevoel heerst.”

WIJ GAAN VOOR PERFECTE UITSTRALING
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Het heeft even geduurd. Na een peri-
ode bĳ Goes, Hoek, ASWH, opnieuw 
Hoek, SteDoCo en wederom Hoek 
keert Kyle na jaren van afwezigheid 
terug op het Wesselopark. Bĳ al zĳn 
clubs behaalde de aanvaller succes-
sen, maar als jonkie brak hĳ nooit 
écht door bĳ Kloetinge. “Ik wilde op 
een moment terugkeren dat ik nog 
altĳd van waarde kan zĳn. Op deze 
manier kan ik de cirkel rond maken.”

Keeper
Het had ruim tien jaar geleden weinig 
gescheeld of Kyle had zĳn voetbal-
schoenen opgeborgen. Als junior 
maakte hĳ deel uit van een succesvol-
le jeugdlichting bĳ Goes. “Veel oudere 
jongens werden overgeheveld naar 
de senioren. We zouden met vĳf of 
zes spelers overblĳven, maar er kwam 
geen duidelĳkheid over een nieuw te 
vormen team.”
De spits – destĳds centrale verdediger 
of rechtsback (voorheen was hĳ zelfs 

jarenlang keeper) – had twee opties: 
“Naar SSV’65 gaan of stoppen met 
voetballen. Kloetinge was eigenlĳk 
geen optie. Vroeger zagen wĳ Kloetin-
ge altĳd een beetje als de elite. Daar 
wilde ik me niet tussen scharen.”
Na het succesvolle seizoen bĳ Goes 
speelde het elftal een oefenwedstrĳd 
tegen de A-junioren van Kloetinge. 
“Zĳ stonden veel hoger aangeschre-
ven dan ons team. Toch wonnen we 
dik.”
Direct na de ontmoeting werd Kyle 
aangesproken door Kloetinge-trainer 
Robbert Aartsen. Hĳ herinnert zich 
het gesprek nog goed. “Hĳ zei tegen 
me dat ik een goede wedstrĳd speel-
de en dat de aanvallers van Kloetinge 
geen ruimte of kans hadden gekre-
gen.”
Vervolgens kreeg de Goesenaar de 
vraag wat hĳ na de zomerstop zou 
gaan doen. Kyle deed zĳn verhaal. 
“Robbert vroeg aan me of ik naar 
Kloetinge wilde komen. ‘Ik heb je 

beste vriend (Lionel Fitsch, red) al 
gesproken. Hĳ ziet het wel zitten’, zei 
hĳ.”
Kyle hapte niet direct toe. Wel werd 
hĳ getriggerd door de woorden van 
de oefenmeester: ‘Ik ga van jou de 
beste spits maken die op de Zeeuwse 
velden te zien is’. “Ik had mezelf nooit 
anders gezien dan een verdediger of 
keeper.”

Gouden lichting
Vlak voor het seizoen startte, hakte 
Kyle de knoop door en koos voor 
Kloetinge. “Veel jongens waren nieuw 
bĳ de club. We hadden als team niet 
eerder samen gevoetbald, maar we 
kenden elkaar allemaal al wel vaagjes. 
Binnen twee à drie weken klikte het 
onderling. Al liep de voorbereiding 
niet vlekkeloos. In het begin verloren 
we van tegenstanders waarvan we 
onszelf afvroegen: zĳn we echt zo 
slecht?”
Uiteindelĳk ging de motor draaien. 
“We wisten precies wat elkaars 
kwaliteiten waren. Als ik de lucht in 
ging om het kopduel aan te gaan, 
wist pitbull Oscar de Kooning precies 
waar hĳ moest staan. En als we kracht 
nodig hadden, konden we rekenen op 
Alexander Veljanovski en Jeroen van 
Avermaete.”
De tot aanvaller omgedoopte 
voetballer benadrukt dat er tĳdens 
het seizoen ook wedstrĳden verloren 
gingen. Maar als er gepresteerd 
moést worden, stond het team er. 
Dat resulteerde in het kampioenschap 
(hoofdklasse), winst van de districts-
beker, kampioen van alle bekerwin-
naars (district Zuid) en winnaar van 

Doesburg wil de cirkel rond maken

T E R U G B L I K Kyle Doesburg (31) rook aan een bestaan als profvoet-
baller, acteerde op hoog niveau buiten de provincie en 
vestigde zĳn naam op de Zeeuwse velden. Was hem dit 
allemaal gelukt zonder de hulp van de in 2008 overleden 
Kloetinge-trainer Robbert Aartsen? “Ik denk niet dat ik 
zonder hem de spits was geworden die ik nu ben.”

2007 - JO19-1 pakt dat jaar alle hoofdprĳzen. Ook de Supercup ging mee naar Kloetinge na een 
spectaculair duel tegen ASWH. Achteraan Kyle Doesburg (3e van rechts).

Len Wolters
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alle kampioenen uit de hoofdklasse 
(district Zuid).
Normaal gesproken zouden de 
winnaars van de laatste twee prĳzen 
een duel om de Supercup uitvechten. 
“Dat ging niet, omdat wĳ beide 
prĳzen wonnen.” De KNVB besloot 
om ASWH uit te kiezen als opponent. 
De wedstrĳd werd op neutraal terrein 

afgewerkt, bĳ OJC Rosmalen.
Kyle spreekt van een bizar scorever-
loop. Hĳ somt het op: “We stonden 
0-1 achter, daarna werd het 1-1, 1-2, 
2-2, 2-3, 3-3 en diep in blessuretĳd 
kwamen we 3-4 achter. Zĳ stonden 
op onze helft uitbundig te juichen 
met hun meegereisde supporters. Wĳ 
waren erg geïrriteerd.”

Mogelĳk fotobĳschrift:
Voormalig jeugdtrainer Robbert Aartsen stapte in 2008 uit het leven. Op dat 
moment speelde Kyle Doesburg bĳ Goes in de hoofdmacht. “Het sloeg in als een 
bom. We zĳn met de toenmalige A1 naar de begrafenis in Etten-Leur geweest.”

Wat er vervolgens gebeurde, staat 
hem nog goed bĳ. “Op het moment 
dat ASWH terugliep, keek ik naar 
Sofyan Azzagari. ‘Iedereen staat op 
zĳn eigen helft scheids, mogen we?’ 
De scheidsrechter knikte. Ik rolde de 
bal vooruit en ‘Sof’ schoot de bal over 
de keeper heen, net onder de lat.”
De tegenstander was des duivels. 
Kyle weet nog goed wat de leidsman 
zei tegen de klagende spelers: “Jullie 
wilden lang feesten.” In de verlenging 
kwam Kloetinge A1 nogmaals achter. 
Een tre�er van Wouter de Craene 
zorgde voor een eindstand van 5-5. 
Strafschoppen brachten uiteindelĳk 
de beslissing. De penaltyreeks 
eindigde in 5-4 voor Kloetinge. “In 
deze wedstrĳd zat écht alles!”

R E Ü N I E
Tĳdens zĳn tweede periode in het groenwit hoopt Kyle opnieuw mooie momen-
ten mee te maken, met promotie als hoofddoel. “Het is onmogelĳk om succes 
na te bootsen, maar je kunt wel hetzelfde gevoel evenaren. Ik heb bĳ een 
vereniging nooit hetzelfde gevoel mogen ervaren als bĳ Kloetinge.”
Buitenom de sportieve doelstellingen hoopt de docent Economie (Ostrea Ly-
ceum, Goes) in de komende jaren nog een ambitie te verwezenlĳken. “Al jaren 
willen we een reüniewedstrĳd organiseren. Verschillende jongens wonen elders 
in het land, maar ook zĳ hebben al eens gezegd: we zullen er zĳn. Ik hoop dat 
dit er ooit van komt, mede ter ere van Robbert. Ik heb na zĳn overlĳden nog 
meer waardering gekregen voor wat hĳ ons gebracht heeft.”

In 2008 kwam er een plot-
seling einde aan het leven 
van voormalig jeugdtrainer 
Robbert Aartsen. Op dat 
moment speelde Kyle 
Doesburg bĳ Goes in de 
hoofdmacht. “Het sloeg in 
als een bom. We zĳn met 
de toenmalige A1 naar de 
begrafenis in Etten-Leur 
geweest.”
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VICI
A DVO C AT E N

Zakelĳke markt
VICI advocaten richt zich met haar advocaten 
en juristen overwegend op de zakelĳke markt. 
Arend-Jan: “Dat is een breed begrip. Om concreet 
te zĳn kun je denken aan ondernemingsrecht, 
arbeidsrecht, bouwrecht, contractenrecht, 
aansprakelĳkheidsrecht en incasso’s.” Daarnaast 
heeft VICI advocaten ingespeeld op de vraag naar 
advies en vertegenwoordiging in personen- en 
familierecht, door een specialist op dat gebied 
aan het kantoor te binden.

Oplossingen
Wie de naam VICI advocaten hoort, denkt al snel 
aan wat de bekende veldheer en bestuurder van 
het Romeinse Rĳk Julius Caesar schreef: ‘Veni, vidi, 
vici’, vertaald als ‘Ik kwam, ik zag, ik overwon’. 
Arend-Jan geeft aan dat hun werk niet alleen 

VICI ADVOCATEN
is meer dan veni, vidi, vici

Vanaf hun middelbare 
schoolperiode trekken 
ze al met elkaar op, 
ze studeerden tegelĳk 
Nederlands recht en 
zĳn bovendien elkaars 
zwagers. Nadat Arend-
Jan Fluit (37) en Jorg 
Moens (35) een aantal 
jaren als advocaat 
praktĳkervaring hadden 
opgedaan, richtten zĳ in 
2016 VICI advocaten op. 
“Daar hebben we geen 
moment spĳt van gehad”, 
stelt Jorg. “Wĳ bedienen 
een prachtige continu 
groeiende klantenkring, 
die onze dienstverlening 
op verschillende aspecten 
blĳkt te waarderen. Voor-
al uit dat laatste halen we 
veel voldoening.”

inzet op het overwinnen. “De kunst is om creatief en proactief 
conflicten te vermĳden, door de klant van duidelĳk advies of een 
goede overeenkomst te voorzien. Daaruit bestaat dan ook een 
groot deel van onze dagelĳkse werkzaamheden. Dat neemt niet 
weg dat we in het geval van een onvermĳdelĳke procedure voor 
die overwinning gaan door in samenspraak met onze klant een 
doordachte strategie te bepalen.”

Samen presteren
Om klanten de beste juridische dienstverlening te kunnen 
bieden, hanteert VICI advocaten een betrokken aanpak. Jorg: 
“We gaan geregeld naar onze klanten toe om daar op locatie te 
werken. Op die manier proef je de sfeer bĳ een bedrĳf en leer je 
de cultuur en mentaliteit kennen. Ken je de klant goed, dan kun 
je je beter in de klant verplaatsen. Zo trek je in een adviserings-
traject of procedure samen op om het doel te bereiken. Dat is de 
cultuur en mentaliteit die ook bĳ de vereniging en de Business-
Club heerst. Daarom matcht het volgens mĳ zo goed.”

Joost Folmer
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is van alle markten thuis

Keurmerk
Stipt letselschade is een kantoor 
dat zich met een zestal specialisten 
toelegt op uitsluitend letselschade-
zaken voor particulieren, ook wel 
personenschade genoemd. Daarbĳ 
moet je volgens de oprichters niet 
alleen denken aan een verkeerson-
geval of een bedrĳfsongeval, maar 
bĳvoorbeeld ook aan een hondenbeet 
of een struikelpartĳ. 
André: “Je kunt het zo gek niet 
bedenken of we hebben het behan-
deld. We streven altĳd een kwalitatief 
hoogwaardige dienstverlening na 
voor letselschadeslachto�ers, met de 
optimale uitkomst van het schadere-
gelingstraject. De menselĳke maat is 

Bĳ VICI advocaten meldden zich steeds meer 
klanten met de vraag hun letselschadezaak te 
behandelen. Jorg Moens: “Die zaken verwezen we 
met regelmaat door. We kwamen tot de conclusie 
dat in Zeeland behoefte was aan een letsel-
schadebureau. Arend-Jan en ik hebben daarom 
samen met letselschade-expert André Rotte (42) 
Stipt letselschade opgericht. We hebben dus een 
letselschadebureau, met de back-up van een 
advocatenkantoor voor het voeren van procedu-
res over aansprakelĳkheid.”

hierbĳ leidend.”
De Letselschade Raad heeft onlangs 
het Nationaal Keurmerk Letselschade 
aan Stipt letselschade toegekend. 
Klanten kunnen er daarom op 
vertrouwen dat Stipt letselschade een 
betrouwbare partĳ is en de belangen 
van haar klanten op integere en 
deskundige wĳze behartigt.

Klant is koning
Dankzĳ zĳn jarenlange ervaring 
als belangenbehartiger bĳ exper-
tisebureaus en verzekeraars weet 
André maar al te goed dat hĳ zĳn 
bestaansrecht ontleent aan klanten. 
“De klant moet zich gehoord voelen 
en moet bovendien zoveel mogelĳk 
ontzorgd worden. De klant is echt 
koning. Het behartigen van diens 
belangen is bovendien geheel gratis, 
omdat de kosten worden verhaald op 
de aansprakelĳke partĳ.”
Stipt letselschade heeft ook werk-

gevers als klant. “We verhalen voor 
hen bĳvoorbeeld gratis loonschade 
op de aansprakelĳke partĳ als een 
werknemer door een ongeval tĳdelĳk 
of volledig arbeidsongeschikt raakt.” 
Veel werkgevers weten niet van die 
mogelĳkheid af, merkt André op.

Ambities waarmaken
Arend-Jan (VICI advocaten): “Een 
aantal jaren geleden is VICI advocaten 
door de vereniging en de BusinessClub 
warm ontvangen als lid. Dat heeft ons 
zowel privé als zakelĳk mooie con-
tacten opgeleverd. We zĳn dankbaar 
dat we mede daardoor onze volgende 
stap kunnen zetten in de betrokken-
heid bĳ deze club. 
Met behulp van het shirtsponsorschap 
van Kloetinge 1, 2 en Jong Kloetinge 
(O23) wil Stipt letselschade de club 
ondersteunen om haar ambities waar 
te maken.”

“JE KUNT HET ZO GEK NIET 
BEDENKEN OF WE HEBBEN 
HET BEHANDELD”
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A
• ABN AMRO
• AddMark
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• Autofi t Group
• Auto Kievit
• Auto Poppe

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

C
• Capello
• Car Collect
• Carédo
• De Clavers
• Cleaning Service Goes
• Colĳ n Beveiliging
• Covebo
• CS Telecom
• CZAV - Agri Snellaad

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

E
• EDW Autolease
• Elie Beveiliging

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

LEDENLIJST
BUSINESSCLUB VV KLOETINGE

• El Toro
• Endless Hair
• Endura Sport Goes
• Everbake Group bv

F
• Faasse & Fermont
• Faktor Civil Engineering bv
• Fire & Rescue
• 4U Group Personeelsdiensten
• Franje Onions

G
• G&B Vis- en Vleeshandel
• Geĳ tenbeek Top Movers
• Grafi sch Bedrĳ f Goes
• Groeneveld Exploitatie bv

H
• BC Haringman bv
• Heineken Nederland bv
• Hessels Coating bv
• Hofman Productions
• Huiskes Metaalhandel

I/J
• ING
• Injuriam Expertise bv
• Intra Interieurbouw
• IVECO Schouten bv
• ITN Groep
• 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 Ko²  eboer 
• De Koeĳ er Schilders
• Kookwereld Goes
• Kruitbosch Print & Sign
• Kuĳ pers Utiliteit Zuid
• Kĳ k op Drank

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

M
• Makkina
• Marsaki bv
• Medenvoy
• Meĳ er Beheer
• Melieste Glas
• Van Mossel Autolease
• A.P. Moelker Fruit

N
• Nedbase
• Neem Dirk
• Nilsson

Communicatie Kunstenaars
• Nĳ sse Assurantiën bv
• Nutswerk bv

O
• Olie & De Jonge Advocaten
• Mossel-Oester & Vishandel 

Piet van Oost bv

P
• Tuincentrum/Hoveniersbedrĳ f 

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

R
• Rabobank Oosterschelde
• RB-media
• Renewi
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv

• Rico’s Glas- en Gevelreiniging
• Rico Moda
• Robo Shipping
• Bouwbedrĳ f Rĳ k
• Acc.- 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
• Stipt Letselschade

T
• Techno West Services
• Tolhoek Keukens
• Traas Zuidwest Nederland bv
• TRIAS Notarissen
• Timmerman Makelaardĳ 

U
• UPTA Horeca Automatisering

V
• Van Die Consulting
• Van den Dongen Parket
• Vermeer Middle East FZCO
• v/d Velde Installatiegroep
• Eethuis De Vierlinden

W
•  WEA Accountants & Adviseurs
 Zierikzee
• Weststrate vof
• Woninginrichting-AANHUIS.nl
• Wĳ kopenhuizen.nl

Z
• Zandee Kloetinge bv
• De Zeeuwse Alliantie 
• Zeeuws Zakelĳ k
• Zichtbaar
• Installatiebedrĳ f 

Zuidweg-Zwartepoorte
• ZSB Constructie
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HET SPORTIEVE, ZAKELIJKE EN
MAATSCHAPPELIJKE NETWERK VAN

DE BUSINESSCLUB IS VERDER VERSTERKT 
TIJDENS HET AFGELOPEN SEIZOEN!!!

BOVENSTAANDE ONDERNEMERS
HEBBEN ZICH AANGESLOTEN BIJ DE BCK.
GEWELDIG OM JULLIE ERBIJ TE HEBBEN,

WELKOM EN BEDANKT VOOR
HET VERTROUWEN.

John Heijnsdijk,
namens de Businessclub

en de Commerciële Commissie.

www.franjeonions.nl

wijn | bier | gedistilleerd | proeverijen | geschenken

AL MEER DAN 20 JAAR JOUW MAKELAAR

Fire & Rescue

CONTROL ZEELAND

aannemingsbedr i j f
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Meermaals per week een bezoekje brengen aan 
de club zat er tĳdens de coronaperiode niet in. 
Sommige leden kwamen maandenlang niet op het 
Wesselopark. Met dank aan de Kloetinge Fanatics, 
initiatiefnemers van de VVK Voetbalquiz, was men in 
april gevoelsmatig weer even terug in de kantine.

Geweldige samenwerking
Vanuit huis was het mogelĳk om mee te doen aan 
de eerste online quiz van onze vereniging. Het plan 
kwam van de Kloetinge Fanatics. De productie was 
een samenwerking tussen diverse gelederen binnen 
de club. Van de supportersvereniging tot het bestuur 
en van de BusinessClub tot tal van vrĳwilligers. 
“Iedereen herenigde zich weer”, ervaarde Stan de 
Kok (17), één van de drĳvende krachten achter de 
‘Fanatics’.
De speler van JO19-2 wierp samen met teamgenoten 
Melvin de Bruine en Rick Smit een balletje op bĳ 
voorzitter Jan-Kees de Bruine. De oud-voetballer 
reageerde enthousiast op het idee. Na het promoten 

(online) van de quiz, het bedenken van de vragen en 
het vinden van sponsoren was het zover. 
Jan-Kees en Stan presenteerden de quiz. “Dat was 
best grappig om te doen, maar ook spannend”, 
bekent Stan. Het duo schotelde de deelnemers 
zeventig vragen voor, verdeeld over zeven rondes. 
“De voorbereiding was eigenlĳk het leukste. We 
hebben ontzettend veel gelachen.”

Canada
In de toekomst hoopt Stan opnieuw een quiz te 
organiseren. “Maar dan live in de kantine. Dit kunnen 
we niet meer overtre�en.”
Of hĳ daar zelf bĳ kan zĳn, is nog maar de vraag. Dit 
schooljaar verhuist hĳ tĳdelĳk naar Canada. “Ik ga 
een jaar lessen volgen op een Highschool en ik ga 
inwonen bĳ een gastgezin.”
Zĳn ‘avontuur’ duurt tien maanden. “Als het goed 
is, ben ik net voor het einde van het seizoen terug. 
Hopelĳk zie ik Kloetinge dan kampioen worden en 
kunnen we een mooi feestje vieren in de kantine.”

Even terug in de kantine

Na een bloedstollende finale kroon-
den de broers Yannick (links) en Jethro 
Sohilait zich tot winnaars van de 
eerste online VVK Voetbalquiz

ONLINE QUIZ

Len Wolters

ONLINE QUIZ
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ONLINE QUIZ EEN
GROOT

SUCCES
FOTO’S RON QUINTEN
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www.timmermanmakelaardij.nl

verkoopbemiddeling  |  aankoopbemiddeling  |  taxaties  |  nieuwbouw

AL MEER DAN 20 JAAR JOUW MAKELAAR

Wij staan in de 
basis bij elk 
vastgoedvraagstuk

werk aan
je toekomst

KIES EEN
OPLEIDING
IN DE BOUW

WWW.BOUWMENSENZUIDWEST.NL

TIMMEREN

STUKADOREN

TEGELEN

METSELEN

TIMMER & MEUBELINDUSTRIE

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
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Komisch duo
In de loop der jaren heeft Dies menig 
voetballer zien komen en zien gaan. 
Ongeveer honderdvĳftig in totaal. Op de 
vraag of hem spelers in het bĳzonder zĳn 
bĳgebleven hoeft de 44-jarige Goesenaar 
niet lang na te denken. Lachend: “Wilco 
(de Valk) en Emiel (Dorst) vormden een 
komisch duo. En……. twee goeie voetbal-
lers.”

Nachtmerrie
In het hoofdgebouw van onze club heeft 
Dies zĳn eigen domein. Ballen, kleding 
en trainingsmateriaal liggen er opgesla-
gen. “Zaak is om het overzicht goed te 
bewaren en op tĳd voor aanvulling te 
zorgen als er kleding of overig materiaal 
aan vervanging toe is.
Op de wedstrĳddag wordt de kleding 
voor elke speler klaargelegd. Na afloop 
van een wedstrĳd moet je dan altĳd wel 
alert zĳn of iedereen ook alles en netjes 
in de kledingtas terug stopt. Sommigen 

moet je weleens achter hun broek 
aanzitten.”
De nachtmerrie van iedere materiaalman 
is dat bĳ een uitwedstrĳd de tas met 
wedstrĳdkleding vergeten is. Dies stellig: 
“Dat is me in al die jaren gelukkig nog 
nooit overkomen en dat wil ik ook zo 
houden.”

Clubman
Dies doet regelmatig andere hand- en 
spandiensten voor de club. “Ja, ik ben 
wel een echte clubman geworden. Daar 
waar hulp nodig is, draag ik mĳn steentje 
bĳ. Het leuke aan mĳn functie is dat ik 
op verschillende plaatsen in het land 
kom. Mensen bĳ andere clubs gaan je 
ook kennen.”
Dies en voetbalvereniging Kloetinge zĳn 
onlosmakelĳk met elkaar verbonden. 
“Kloetinge is een sociale en erg gezellige 
club met enthousiaste mensen. Ik heb 
er in de loop der jaren veel vrienden 
gemaakt.”

“IK ZOU HET VOOR GEEN GOUD WILLEN MISSEN”

Dies de Jonge begint 
aan zĳn negentiende 
seizoen als materiaal-
man van onze eerste 
selectie. Hĳ doet het 
vrĳwilligerswerk met 
veel plezier. Dies: “Ik 
zou het voor geen 
goud willen missen. 
De omgang met die 
gasten, maar ook de 
spanning rond een 
voetbalwedstrĳd. Het 
‘spelletje’ boeit me 
nog steeds enorm. Ik 
kan over het algemeen 
goed met de spelers 
omgaan. En uitwed-
strĳden voelen als een 
dagje uit.”

Materiaalman heeft 
veel spelers zien komen 
en zien gaan

DIES DE JONGE
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Joost Folmer
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REGUILLO VANDEPITTE (32)
Geboren: Vlissingen
Positie: Linker- rechter middenvelder
Clubs: RCS, vv GOES, hsv Hoek

DANO LOURENS (17)
Geboren: Vlissingen
Positie: Spits
Clubs: Zeelandia Middelburg, JVOZ, NAC Breda, Kloetinge JO17

MILAN ZABICKI (16)
Geboren: Vlissingen
Positie: Keeper
Clubs: GPC Vlissingen, JVOZ

UFUK KAHVECI (18)
Geboren: Goes
Positie: Centrale verdediger, centrale middenvelder
Clubs: eigen jeugd Kloetinge

KYLE DOESBURG (31)
Geboren: Utrecht
Positie: Spits / Buitenspeler
Clubs: Kloetinge, vv GOES, ASWH, Stedoco, hsv Hoek

YOURI BAL (22)
Geboren: Amstelveen
Positie: Keeper
Clubs: sv Apollo ‘69

MARTĲN GANZEMAN (20)
Geboren: Vlissingen
Positie: Centrale verdediger, verdedigende middenvelder
Clubs: Kloetinge, JVOZ, Kloetinge O23

JARREAU MANUHUWA (28)
Geboren: Middelburg
Positie: Centrale verdediger
Clubs: Jong Ambon, Zeelandia Middelburg, VC Vlissingen, 
vv GOES, ASWH

THOMAS DE RĲKE (23)
Geboren: Oost Souburg
Positie: Linksbuiten
Clubs: RCS, Zeelandia Middelburg, VC Vlissingen, vv GOES

RICO VAN NIELEN (21)
Geboren: Rio de Janeiro
Positie: Linksback, centrale verdediger, middenvelder
Clubs: RCS, JVOZ, Sparta Rotterdam, NAC Breda, vv GOES

EVEN VOORSTELLEN

FOTO’S RON QUINTEN
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OP HET WESSELOPARK

Op de groepsfoto ontbreekt Rico van Nielen



PASPOORT
René van de Zande is op 9 april 1963 geboren in 
Nieuwerkerk (Z). Hĳ woont met zĳn vrouw Kathy 
in Los Angeles (Californië). René is vader van zoon 
Jason (25) en dochter Tarah (23).

OPLEIDING
René doorliep het vwo op de Professor Zeeman 
School in Zierikzee. Van 1983 tot 1988 studeerde hĳ 
rechten en geschiedenis aan de Radboud Universi-
teit van Nĳmegen.

CARRIÈRE
Na zĳn studie werkte hĳ voor de Amerikaanse 
Kamer van Koophandel en de Amerikaanse Bui-
tenlandse Dienst (acht jaar). In 1997 verhuisde 
hĳ samen met zĳn gezin naar Washington. Daar 
startte hĳ zĳn adviesbureau Emergo Group. Het 
bureau geeft advies voor regelgevende zaken 
en veiligheidseisen op het gebied van medische 
technologie. In 2017 verkocht René zĳn bedrĳf (25 
kantoren in 20 landen) aan Underwriters Laborato-
ries (UL). Het bedrĳf werd omgedoopt in Emergo 
by UL. René is er tot 2019 in dienst gebleven. Hĳ 
heeft als ondernemer, bestuurder en investeerder 
opmerkelĳke prestaties geleverd.

MEDENVOY
René is nu nog partner en commercieel directeur 
van Medenvoy Global en mede-oprichter van Luc-
tor Medical. Medenvoy levert Europese importeur-
services voor fabrikanten van medische hulpmidde-
len en specifieke medische hulpmiddelen.

SPORT
Van de Zande is mede-eigenaar van Austin Bold FC, 
dat uitkomt in de USL Championship. Het tweede 
voetbalniveau in de Verenigde Staten. Van 2012 
tot en met 2015 was hĳ grootaandeelhouder van 
de club. René is in de Amerikaanse voetbalwereld  
inmiddels een bekend gezicht. In Nederland voet-
balde René, als spits, bĳ SKNWK uit Nieuwerkerk en 
Achilles’29 uit Groesbeek.

RENÉ VAN  DE ZANDE
WW“Wat is Zeeland toch prachtig.” Het klinkt 

nostalgisch. René van de Zande kan het 
weten. Hĳ bracht de eerste twintig jaar van 
zĳn leven door op Schouwen-Duiveland. 
De geboren Nieuwerkerker is vanuit de 
Verenigde Staten weer voor even terug in 
zĳn geboortestreek. Aan boord van een RIB 
(kruising tussen opblaasbare rubberboot en 
speedboot) geniet hĳ met volle teugen van de 
elementen op de Oosterschelde. Als de wind 
door zĳn grĳze haardos waait en we varen 
onder de Zeelandbrug door vervolgt hĳ. “Ik 
heb al heel veel van de wereld gezien, maar 
dit blĳft uitzonderlĳk mooi. Ik ben er trots op 
Zeeuw te zĳn. Maar ook trots op mĳn dorp en 
provincie.”Toevallige ontmoeting op de Oosterschelde met de mosselkotter van broer Evert
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Joost Folmer



HEEFT EEN STERKE BAND MET ZEELAND

“Kiek, das de boôt van 
mien broer Evert”

SKNWK (Sportkombinatie
Nieuwerkerk)
De hemel is helderblauw. De witte 
stapelwolken vormen hierbĳ een 
echte Hollandse lucht. Zoals Jacob 
van Ruisdael die in de Gouden Eeuw 
zo prachtig kon schilderen. De zon 
laat zich van zĳn beste kant zien. 
René voelt zich weer gelĳk thuis. “Je 
verleden komt op deze manier terug. 
In je jeugd sla je toch veel op. In 
Nieuwerkerk hebben mĳn broers en 
zussen een onbezorgde jeugd gehad. 
Ik voetbalde vanaf mĳn vierde jaar al 
bĳ SKNWK. Mĳn broers Evert, Peter en 
Robert hebben daar ook gevoetbald. 

Ik prĳs mezelf gelukkig dat ik in 
Nieuwerkerk ben opgegroeid. Die 
mooie omgeving heeft mĳ gevormd.” 
En dan met een schaterlach: “De geur 
van de bolussen van bakker Ten Hove 
en bakker Rotte kan ik in gedachten 
zo oproepen.” 

Plat Zeeuws
Hoewel hĳ al achtendertig jaar 
weg is uit het Zeeuwse, koestert 
René zĳn opvoeding en Zeeuwse 
komaf. René (58) draagt Zeeland 
een warm hart toe. En die taal dan? 
Die is nog altĳd plat Zeeuws als het 
uitkomt. Dat blĳkt als op de Ooster-

schelde (350 km2 !) een mosselkotter 
nadert en de RIB voorbĳ vaart. 
“Kiek, das de boôt van mien broer 
Evert. Die kom van de veiling uut 
Yerseke.” Schipper Evert van de 
ZZ6, die mosselpercelen beheert in 
de Oosterschelde, groet vanuit de 
stuurhut hartstochtelĳk naar zĳn 
jongste broer. Wat een toeval en hoe 
toepasselĳk is dan uitgerekend de 
naam van de mosselkotter van broer 
Evert, ‘Nooitgedacht’.

RENÉ VAN  DE ZANDE
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Alle hoeken van het veld
In Amerika volgt René het Zeeuwse voetbal nog op de voet. “Op teletext van 
Omroep Zeeland kĳk ik ieder weekend even naar de uitslagen van Zeeuwse clubs. 
Op de website van SKNWK volg ik de laatste ontwikkelingen van de club. In de tĳd 
dat ik nog in Zeeland woonde vond ik Kloetinge altĳd een mooie club. Ik heb er 
ooit met SKNWK een wedstrĳd gespeeld maar we kregen alle hoeken van het veld 
te zien. Wat dat betreft heb ik er eigenlĳk slechte herinneringen aan, ha,ha,ha.”

Ambities 
Vanuit de Verenigde Staten wil 
René van de Zande zĳn sterke 
band met Zeeland behouden. 
Om dit te onderschrĳven wil 
hĳ sociaal maatschappelĳk iets 
terug doen. Vanaf dit seizoen is 
René met zĳn bedrĳf Medenvoy 
Global, waarvan Edgar Kasteel 
medecompagnon is, een drie-
jarig contract aangegaan met 
voetbalvereniging Kloetinge.

“Gemeenschappelijke 
saamhorigheid kan Zeeuws 
voetbal naar hoger plan 
tillen”
“In Zeeland heerst toch nog vaak 
die eilandgedachte. In mĳn ogen 
kunnen die eilanden spreekwoor-
delĳk beter bruggen bouwen. 
Meer verbinding zoeken. Samen 
dromen verwezenlĳken. Wat is er 
tegen dromen? Het hoogste na-
streven. Voetbal in Zeeland kent 
een lange historie, is geografisch 
lastig verdeeld en kent culturele 
verschillen. Zeeuwen vallen vaak 
terug op hun eiland of dorp.
Daarom is het mooi dat 
Kloetinge haar ambities heeft 
uitgesproken. De strategie kent 
dus een ambitieus hoofddoel. 
Voetbalvereniging Kloetinge wil 
het hoogste voetbalniveau in 
Zeeland bereiken en dan heeft 
het de ondersteuning van andere 
voetbalverenigingen, bedrĳven 
en overheidsinstanties nodig. 
Daarom is het een prima zaak 
je ambitie in een slogan vast te 
leggen.”

Vanuit Zierikzee wordt koers gezet richting Goes en Kloetinge

René brengt een toost uit op een succesvolle samenwerking met beide voorzitters.
Links Jan-Kees de Bruine (vv Kloetinge) en rechts John Heĳnsdĳk (BCK)
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In samenspraak met René, communicatiebureau Nilsson en 
de commerciële commissie van vv Kloetinge resulteerde 
dat in een veelzeggende slogan: Dream big, stay united, 
play to win. René: “Met deze slogan roep je een besef of 

beweging op die tot meer saamhorigheid leidt en inspeelt 
op gezamenlĳke trots die niet eiland- of dorpsgebonden is, 
maar provinciaal.”

Dream Big
Stay United
Play to Win

FOTO RON QUINTEN

Compagnon Edgar Kasteel (links) en René van de Zande op het veld van Kloetinge
 waar het straks allemaal moet gebeuren
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KLAAS VAN HECKE
VERDEDIGER

KLAAS VAN HECKE
VERDEDIGER

HUUB WOLTERS
VERDEDIGER

HUUB WOLTERS
VERDEDIGER

MARTIJN GANZEMAN
VERDEDIGER

MARTIJN GANZEMAN
VERDEDIGER

JEROEN DE JONGE
VERDEDIGER

JEROEN DE JONGE
VERDEDIGER

RICO VAN NIELEN
VERDEDIGER

RICO VAN NIELEN
VERDEDIGER

MITCHELL BRAAFHART
KEEPER

MITCHELL BRAAFHART
KEEPER

MILAN ZABICKI
KEEPER

MILAN ZABICKI
KEEPER

 YOURI BAL
KEEPER

 YOURI BAL
KEEPER

VALENTIJN VAN KEULEN
MIDDENVELDER

VALENTIJN VAN KEULEN
MIDDENVELDER

AIDAN MILOT
MIDDENVELDER

AIDAN MILOT
MIDDENVELDER

JEREMY HUBREGTSE
MIDDENVELDER

JEREMY HUBREGTSE
MIDDENVELDER

DANO LOURENS
AANVALLER

DANO LOURENS
AANVALLER

MARCEL LOURENS
TRAINER

MARCEL LOURENS
TRAINER

ERWIN VAN DER WOERDT
ASSISTENT TRAINER

ERWIN VAN DER WOERDT
ASSISTENT TRAINER

JACO VAN DER SCHEE
KEEPERSTRAINER

JACO VAN DER SCHEE
KEEPERSTRAINER

YANNICK SOHILAIT
TEAMMANAGER

YANNICK SOHILAIT
TEAMMANAGER
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JOP DEKKER
VERDEDIGER

JOP DEKKER
VERDEDIGER

JARREAU MANUHUWA
VERDEDIGER

JARREAU MANUHUWA
VERDEDIGER

MARIJN WIJKHUIJS
VERDEDIGER 

MARIJN WIJKHUIJS
VERDEDIGER 

UFUK KAHVECI
VERDEDIGER

UFUK KAHVECI
VERDEDIGER

 REGUILLO VANDEPITTE
MIDDENVELDER

 REGUILLO VANDEPITTE
MIDDENVELDER

TIM DE WINTER
MIDDENVELDER

TIM DE WINTER
MIDDENVELDER

ROY MULDER
MIDDENVELDER

ROY MULDER
MIDDENVELDER

KYLE DOESBURG
AANVALLER

KYLE DOESBURG
AANVALLER

JEFRY DIJKSTRA
AANVALLER

JEFRY DIJKSTRA
AANVALLER

THOMAS DE RIJKE
AANVALLER

THOMAS DE RIJKE
AANVALLER

MART DE KROO
AANVALLER

MART DE KROO
AANVALLER

RAMON VERSLUIS
FYSIOTHERAPEUT

RAMON VERSLUIS
FYSIOTHERAPEUT

DIES DE JONGE
MATERIAALMAN

DIES DE JONGE
MATERIAALMAN

RON VERBURG
ASSISTENT SCHEIDSRECHTER
RON VERBURG

ASSISTENT SCHEIDSRECHTER

SELECTIE
KLOETINGE 1

2021-2022
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KLOETINGE 1
seizoen 2021-2022 - Eerste klasse B
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JCDEKKER.NL

ACHTER VLNR: Yannick Sohilait (teammanager), Mart de Kroo, Tim de Winter, Reguillo Vandepitte, 
Youri Bal, Jeremy Hubregtse, Aidan Milot, Jop Dekker.
MIDDEN: Dies de Jonge (materiaalman), Jefry Dĳkstra, Dano Lourens, Kyle Doesburg,Huub Wolters, 
Milan Zabicki, MitchellBraafhart, Jeroen de Jonge, Roy Mulder, Thomas de Rĳke, Ron Verburg
(ass. scheidsrechter), Ramon Versluis (fysiotherapeut).
VOOR: Klaas van Hecke, Valentĳn van Keulen, Ufuk Kahveci, Marcel Lourens (trainer),
Erwin van der Woerdt (ass. trainer), Martĳn Ganzeman, Marĳn Wĳkhuĳs, Jarreau Manuhuwa.
Op de foto ontbreekt Rico van Nielen.

FOTO RON QUINTEN



40

Edwin Voet en Peter Mol durfden 
het in 2003 aan om zelfstandig 
verder te gaan in de carrosserie-
bouw. Onder de naam Allro-Plast 
Carrosserieën begonnen ze aan 
een nieuw avontuur. Met hun 
ruime ervaring zag het tweetal 
mogelĳkheden om hun ideeën in 
de praktĳk te brengen. Edwin: 
“In het begin ging het zeker niet 
van een leien dakje. Een Zeeuw 
is van nature trouw aan haar 
leveranciers, dus moesten we ons 
onderscheiden.”

CARROSSERIEBOUWER
VAN FORMAATALLRO-PLAST

Een ondernemingsgeest met innovatieve ingevingen komt goed van pas, stelt 
Peter. “We hebben een lichtere laadbak ontwikkelt en dat wierp al snel haar 
vruchten af. Omdat de vraag ernaar bleef groeien, is in 2011 Smartbox opge-
richt.”

Duurzaam
Allro-Plast Carrosserieën (APC) is een carrosseriebedrĳf in de ruimste zin 
van het woord. APC is een sterke speler op de carrosseriemarkt in Zuid-West 
Nederland. Edwin: “In principe hebben we voor elk transportprobleem een 
oplossing. Binnen de regelgeving kunnen we veel realiseren. In 2018 hebben 
we ons pand in Goes betrokken. Van hieruit bedienen we de transportbranche. 
Duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelĳkheid zĳn belangrĳke pĳlers. De 
loods is 2300 vierkante meter en ons kantoor (inclusief kantine) is 400 m2. De 
hal is duurzaam gebouwd. Op het dak liggen 600 zonnepanelen.”
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Peter Mol (links) en Edwin Voet

Smartbox is de lichtste laadbak van Europa. Als dealer van Aluca biedt Allro-Plast innovatieve oplossingen voor de inrichting.

je bedrijfswagen verdient het!

Joost Folmer
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Autofit zorgt als het ware voor de connectie van bak naar auto
Rens Jansens: “Autofit neemt het technische deel voor haar rekening. We verzorgen de gehele auto-elektronica. 
De bezorgmarkt wil allerlei snufjes op de bezorgauto. Zo monteren we parkeersensoren voor en achter. Om 
rondom zicht te hebben op het voertuig wordt een 360 graden camerasysteem aangebracht. Verder kan de 
bezorger via een opdrachtsysteem zĳn navigatie raadplegen over de bezorgadressen. Ook heeft de auto via een 
slimme schakeling een elektrisch slot op de achterdeur van de bak. Op verzoek kunnen we ook nog een opname-
recorder monteren. Mocht er schade gereden worden, dan is het systeem zo gemaakt dat het eenvoudig is los te 
koppelen.”
Volgens Rens heeft de opdrachtgever maar één doel mee. “De schadelast beheersen en het werk voor de be-
zorger zo comfortabel mogelĳk maken.” Autofit komt constant met nieuwe technieken in aanraking en zoekt 
dan naar maatwerk voor haar klanten. Binnen de taxibranche zorgt Autofit voor een compacte oplossing die 
naadloos aansluit op de dagelĳkse bedrĳfsvoering.

BusinessClub
Rens is erg te spreken over de sa-
menwerking met APC en Smartbox. 
Hĳ heeft dankzĳ de BusinnesClub 
Edwin en Peter beter leren kennen. 
“De BusinessClub brengt je dan toch 
dichter bĳ elkaar. Netwerken tĳdens 
een voetbalwedstrĳd. Dat is een prima 
ontwikkeling. Je ziet waartoe het kan 
leiden.” 

Lichtste laadbak van Europa
Smartbox ontwikkelde de lichtste 
laadbak van Europa, met een ultiem 
laadvermogen. Peter: “We hebben bĳ 
de ontwikkeling veel gewicht kunnen 
besparen zonder concessies te doen 
aan de sterkte. Door het lage gewicht 
is er minder slĳtage aan de aandrĳflĳn 
en is het brandstofgebruik aanzienlĳk 
lager. De laadbak is verder voorzien 
van slagvaste wanden en is 100% 
recyclebaar.” 
Edwin en Peter weten waar de kracht 
van APC en Smartbox ligt. Peter: 
“Onze kwaliteit en service zĳn van 
een hoog niveau. We zĳn vooral van 
aanpakken en je beloftes waarmaken.” 
Peter en Edwin geven, als directie van 
APC en Smartbox, leiding aan een 
team van vĳfentwintig werknemers.

Bedrĳfswageninrichting
Eén van de paradepaardjes van APC is 
de bedrĳfswageninrichting. Het bedrĳf 
is gecertificeerd dealer van Aluca, een 
kwalitatief hoogwaardige leverancier. 
Edwin:”Bedrĳven vergeten vaak dat 
hun bedrĳfswagens het visitekaartje 
zĳn. Aluca biedt innovatieve oplos-
singen met prachtige uitstraling en 
ongekende mogelĳkheden.
Superlicht en voorzien van sterke en 
duurzame materialen. Een aluminium 
maatwerkinrichting. Met acht jaar 
volledige garantie.” 
Op het kantoor van APC en Smartbox 
tekenen en ontwerpen twee medewer-
kers in de tekenkamer de bedrĳfswa-
geninrichting. Het ontwerp wordt in 
3D naar de klant gestuurd, zodat hĳ 
of zĳ exact ziet hoe de inrichting eruit 

gaat zien.”
Samenwerking
Eén van ‘s lands grootste supermarkt-
ketens heeft de lichtgewichtlaadbak 
van Smartbox ook ontdekt. Peter: 
“Via de wagenparkbeheerder van 
de supermarktketen draaien we nu 
een proefproject om 150 laadbakken 
te leveren. Ze willen, mede door de 
slagvaste wanden, op deze manier 
hun schadelast verminderen. Toen we 
de vraag kregen of wĳ ook de elektro-
nica konden installeren, hebben we 
direct contact gezocht met de Autofit 
Group van Rens Jansens. Autofit is 
tenslotte ook lid van de BusinessClub 
Kloetinge.”
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Rens Jansens demonstreert het ingebrachte navigatiesysteem
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Bovenstaande talenten maken deel uit van Jong Kloetinge.
Boven vlnr: Ivann Koreman, Davy van Nieuwenhuyzen, Berat Demir. Onder: Prem de Jonge en Freek Kemerling.

Dit seizoen moet het anders, meent 
Dirk. Waar er vorig seizoen nog een 
wisselwerking was tussen Kloetinge 
Onder 23 en Kloetinge 2, worden 
beide teams dit jaar gescheiden. Het 
beloftenteam, getraind door Diederik 
Hiensch, gaat nu meer samenwerken 
met JO19-1. “De doelstelling van de 
jeugdopleiding is om één of twee 
spelers per jaar af te leveren aan 
de eerste selectie. We werken er 
maximaal aan om dit realiteit te laten 
worden.”

Jeugdafdeling
De club wil zo veel mogelĳk spelers 
uit de eigen jeugd in de hoofdmacht 
hebben, stelt het bestuurslid 
technische zaken. “In de laatste tien 
jaar is dat zeer mager gebleken. 
Daarom heb ik aan twee jeugdtrainers 
gevraagd waarom de jeugdopleiding 
niet goed genoeg is. Ze noemden 
twee oorzaken: trainingscapaciteit en 
partĳen die talenten weghalen.”
Volgens Dirk moet er iets veranderen 
binnen de jeugdopleiding. Kloetinge 

Len Wolters

KLOETINGE WIL JEUGDSPELERS
LANGER BEHOUDEN

Sinds vorig seizoen is 
Kloetinge toegetreden 
tot de nieuwe Onder 
23-divisie. Ondanks dat 
er nauwelĳks gevoetbald 
werd, deden de beleids-
bepalers van de club de 
nodige ervaringen op. 
“De start was te prema-
tuur om de jongens van 
buitenaf binding te laten 
krĳgen met de club”, 
concludeert bestuurslid 
Dirk Rooze.
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Onder 23 wordt gezien als sluitstuk 
van een traject dat vanaf de JO11 
wordt ingezet. Willy Lund is als 
coördinator aangesteld om een plan 
te ontwikkelen. “Het aanstellen van 
gekwalificeerde trainers en samenwer-
king met scholen spelen hierbĳ een 
belangrĳke rol.”

Talenten
Jong Kloetinge, dat uitkomt in de 
tweede divisie, moet volgens Dirk een 
uitvalsbasis bieden voor talenten. 
“We willen een bakermat zĳn voor de 
grootste talenten uit de regio. Eerst 
kĳken we naar wat we als club zelf te 
bieden hebben, daarnaast moeten we 
niet schuwen om jongens te halen. 
Het is een verloren jaar voor een 
jonkie om op de bank te zitten bĳ 
Kloetinge, Goes of Hoek.”
Het individu moet een nadrukkelĳkere 
rol krĳgen. Hierbĳ is samenwerking 
tussen jeugdtrainers noodzakelĳk. “In 
principe moeten de beste spelers in 
het hoogste elftal spelen, ongeacht 

hun leeftĳd. Dit lukt niet door in 
‘eilandjes’ te denken. Ik hoop dat 
trainers het juiste moment herkennen 
en de ontwikkeling van de voetballer 
voorop stellen.”
Na twee jaar dienen spelers van 
Kloetinge Onder 23 te horen of zĳ in 
aanmerking komen voor onze hoofd-
macht. “We willen jeugdspelers langer 
aan de club binden. Uit gesprekken 
is gebleken dat het belangrĳk is om 
duidelĳkheid te verscha�en. Aan de 
ene kant is dat lastig, omdat je graag 
iedereen wilt behouden. Aan de an-
dere kant creëert het de mogelĳkheid 
om een selectiebeleid te voeren.”

Sfeer en prestatie
In het verleden diende Kloetinge 2 
als brug tussen de hoofdmacht en de 
jeugdafdeling. In de praktĳk bleek dit 
lastig. Daarom krĳgt het elftal een 
nieuwe functie. De nieuwe selectie 
bestaat voornamelĳk uit spelers die 
een verleden hebben bĳ Kloetinge (in 
de hoofdmacht en de jeugdafdeling).

Het team gaat op eigen verzoek in 
de reserve eerste klasse voetballen. 
De laatste jaren acteerde de formatie 
in de reserve hoofdklasse. “Het bleek 
lastig om een beloftenteam én een 
reserveteam op het hoogste niveau te 
hebben. Sinds dit seizoen gaat het in 
Kloetinge 2 om sfeer gecombineerd 
met prestatie. De selectie zal altĳd 
open staan voor spelers die zich 
willen manifesteren.”
Ook kunnen geblesseerde spelers 
van Kloetinge 1 (ouder dan 23 jaar) 
minuten blĳven maken in dit team. 
“In eerste instantie wilde de hoofd-
trainer dat Kloetinge 2 in de reserve 
hoofdklasse actief bleef. Na overleg 
met oud-verzorger en gegevensverza-
melaar Jan Kloet werd duidelĳk dat 
selectiespelers nooit meer dan twee 
duels achter elkaar bĳ het tweede 
voetbalden om ritme op te doen. De 
noodzaak bleek dus minder groot dan 
gedacht.”

“Het is een verloren jaar voor
een jonkie om op de bank te zitten bij 
Kloetinge, Goes of Hoek”

DIRK
ROOZE
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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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Eigenlĳk zou deze gids 
twee keer zo dik moeten 
zĳn. Adri heeft tal van 
o²ciële en niet-o²ciële 
functies uitgevoerd bĳ 
Kloetinge. Het aantal 
is eigenlĳk niet op te 
noemen. Hĳ was onder 
meer bestuurslid, maakte 
deel uit van de jubileum- 
commissie omtrent het 
75-jarig bestaan, was 
betrokken bĳ het samen-
stellen van het clubblad, 
zat in de redactie van 
zowel magazine als 
presentatiegids en was tot 
voor kort nog actief bĳ de 
onderhoudsploeg.

Len Wolters

ERELID EN
DUIZENDPOOT

Adri de Bruine (79) was het afgelopen jaar 
nauwelĳks op het Wesselopark te vinden. Hĳ kreeg 
corona, belandde in het ziekenhuis en moest lang 
revalideren. “Ik zei tegen mĳn oudste kleinzoon 
Steyn: ‘Ik wil thuis zĳn op het moment dat je jarig 
bent.’ Daar heb ik keihard aan gewerkt.”

Clubliefde
De voormalig docent Engels is al bĳna 
vĳftig jaar niet van de Zeeuwse voetbal-
velden (en daarbuiten) weg te denken. 
Best bĳzonder voor iemand die vroeger 
niets met voetbal had. “Ik runde een 
bibliotheek in Kamperland en ik zat bĳ 
het plaatselĳke tamboer- en pĳperkorps. 
Ik had helemaal geen tĳd voor sport.”
Pas toen de familie De Bruine naar 
Goes verhuisde en Hans – de oudste 
zoon van het gezin – op voetbal wilde, 
ging het balletje rollen. De destĳds 
achtjarige telg vormde onbedoeld de 
basis van de hedendaagse vervlechting 
tussen voetbalvereniging Kloetinge en 
de familie De Bruine. “Ik had dit nooit 
kunnen bedenken”, meent Adri.
Ook zĳn twee andere zoons – Rien en 
Jan-Kees – kozen voor de balsport. Alle 

drie haalden het eerste elftal. Later raak-
te ook zĳn vrouw, aangetrouwde familie 
en de vele kleinzonen betrokken bĳ de 
vereniging. Het is dan ook geen toeval 
dat er bovenop de kast in de woonkamer 
een foto staat van zĳn kleinzonen, 
gehuld in het tenue van Kloetinge.

Kracht en hoop
De foto die hierboven wordt beschreven 
bleek bepalend in het herstel van Adri. 
Het coronavirus greep flink om zich heen 
binnen de familie, met Adri als voor-
naamste slachto�er. “Ik kan er makkelĳk 
over praten. Het probleem is alleen: ik 
kan me weinig herinneren. Wel weet 
ik dat ik in drie weken tĳd elf kilo ben 
afgevallen en dat ik ’s nachts heb lopen 
spoken op de afdeling.”

ADRI DE BRUINE

>

FO
TO

’S 
JO

EP
 Z

OE
TE

W
EĲ



46

LET’S TALK!

Bouwbedrijf v.d. Weert

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Bachlaan 62
4462 JL Goes

Tel. 06-30 44 57 71

vastgoedadvies-zeeland.nl

Stefan Wielemaker

Bel: 0614999580
Mail: wvastgoedadvies@zeelandnet.nl

Erkend lid van:
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KLEINKINDEREN
VORMDEN DE ULTIEME
STIMULANS

GAMMELE BUS 
Een ander hoogtepunt 
uit bĳna een halve eeuw 
betrokkenheid binnen het 
verenigingswezen noemt 
Adri de periode dat Kloe-
tinge A1 actief was in de 
landelĳke jeugd. “Met een 
gammele bus naar Feye-
noord, Sparta Rotterdam, 
FC Den Haag, Willem II en 
Heracles Almelo. Ik weet 
nog dat een scheidsrechter 
een keer tegen ons zei: 
‘Jullie denken toch niet dat 
jullie hier kunnen winnen?”
Op sommige plekken in 
Nederland dacht men dat 
we eerst de Schelde over 
moesten zwemmen. Dat 
was een hartstikke mooie 
tĳd.”

Zoals het er nu naar uitziet kun-
nen we Adri dit seizoen weer 
aantre�en op z’n vertrouwde 
plekje langs de lĳn om Kloetin-
ge aan te moedigen.
De verwachtingen zĳn in elk 
geval hoog gespannen.

In totaal lag hĳ drie weken in het 
ziekenhuis. Daarna volgde er een 
periode van vĳf weken revalideren in 
‘t Gasthuis in Middelburg. “Ik werd 
als een dood vogeltje naar binnen 
gereden. Eenmaal in Middelburg ben 
ik weer gaan eten. Mĳn smaak was 
weg. Alles proefde naar zand.”
Al snel kwam het revalidatieproces op 
gang. De foto van zĳn kleinkinderen 
vormde de ultieme stimulans. “De 
hulpverleners moesten me afremmen 
in plaats van stimuleren. Als ik één 
rondje moest lopen, liep ik er twee. 
Steyn, mĳn oudste kleinzoon, is jarig 
op 21 maart. Ik zei tegen hem: ik wil 
thuis zĳn op het moment dat je jarig 
bent. En dat is gelukt!”
In het ziekenhuis en in het revalidatie-
centrum ervaarde Adri de kracht en 
grootsheid van vv Kloetinge. Hĳ kreeg 
tal van beterschapswensen. Niet 
alleen van mensen binnen de club, 
ook van personen gelieerd aan andere 
Zeeuwse verenigingen. “Ik heb meer 

dan honderd kaarten gekregen.”
De Kloetingesjaal in zĳn kamer vorm-
de geregeld de basis van een gesprek. 
Artsen en andere hulpverleners 
herkenden het logo. Sommigen zĳn 
zelf bĳ de club betrokken, anderen 
maken deel uit van ‘rivaliserende’ 
verenigingen uit de omgeving. “Dat 
was een prettige ervaring. Ik heb de 
revalidatiearts uitgenodigd voor de 
eerste thuiswedstrĳd van Kloetinge 1.”

Op een lager pitje
Het komende seizoen hoopt Adri 
weer gezond en wel langs de zĳlĳn 
te staan; bĳ wedstrĳden van zĳn klein-
zonen en tĳdens thuisduels van onze 
hoofdmacht. Zĳn taken als vrĳwilliger 
komen op een lager pitje te staan. 
Ook aan zĳn verrichtingen bĳ het 
jaarlĳkse Kerstzaalvoetbaltoernooi 
in het Omnium in Goes komt een 
einde. “Daar kĳk ik met veel plezier 
op terug. Soms vertelden ouders van 
‘kleintjes’ tegen me: ‘Hĳ kon vannacht 
niet slapen. Moeten we nog niet naar 
de sporthal toe?’, kregen ze te horen.”
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IS LOYAAL AAN
ZIJN VOETBALCLUB 

KLOETINGE

Nog even aanschuiven in het clubhuis
Jan Kees is een graag geziene gast. Zowel 
in ons sponsorhome, clubhuis als buiten 
langs de lĳn. Op het dĳkje. Bĳ de ‘harde 
kern’. Ontspanning na een week hard 
werken. “Dan is klokkĳken niet mĳn sterk-
ste kant en mag het wat later worden. 
Nog even aanschuiven in het clubhuis en 
genieten van de sfeer en de muziek.” 
Als de begrippen ‘sponsorhome’ en 
‘clubhuis’ vallen, kun je in één adem ook 
echtgenote Marjoleen en dochter Denice 
noemen. “Zĳ hebben zich jarenlang 

Elke thuiswedstrĳd van ons vlaggenschip 
is hĳ van de partĳ. Jan Kees Dekker(58). 
Sponsor, maar ook supporter en enorm 
betrokken bĳ voetbalvereniging Kloe-
tinge. “Ik sla geen thuiswedstrĳd over. 
Een paar keer per jaar bezoek ik een 
uitwedstrĳd. In het sponsorhome is het 
goed toeven. Daar voel je de onderlinge 
saamhorigheid. Onder het genot van 
een hapje en een biertje doe je relaties 
op. Ik heb er geen moeite mee mĳn 
kennis te delen. Geldelĳk gewin staat in 
zo’n ontspannen sfeer niet voorop. Een 
praatje over alledaagse dingen hoort er 
ook bĳ.”

JAN KEES
DEKKER

JCDEKKER.NL

Door de jaren heen breidde Jan Kees zĳn sponsorac-
tiviteiten uit. Met zĳn aannemings- en verhuurbe-
drĳf staat hĳ al vanaf 2014 onder JCDEKKER.NL 
prominent op de rug van de tenues van Kloetinge 
1, 2 en Onder 23. Verder is hĳ sinds 2004 lid van de 
BusinessClub Kloetinge. 
Jan Kees: “We hebben twaalf werknemers in dienst. 
Mĳn dochter Denice (31) en zoon Joël (27) hebben 
sinds 1 januari 2021 aandelen in onze BV. De sa-
menwerking met mĳn kinderen loopt perfect. Het 
is zeker niet zo dat pa alleen de dienst uitmaakt. 
Ik vraag regelmatig advies hoe zĳ tegen zaken 
aankĳken.” 

Aannemings- en verhuurbedrĳf Dekker verricht 
werkzaamheden op het gebied van compleet 
grondwerk voor gebouwen, inclusief riolering, 
straatwerk, hekwerk en asfalt. “We zĳn daarnaast 
gespecialiseerd in het kraken van hydraulische 
palen, slopen van diepwanden en het frezen van 
beton. We werken in Zuidwest Nederland, met 
uitschieters naar de Randstad, België en sinds 2020 
ook voor een Italiaanse opdrachtgever. Op basis 
van naamsbekendheid voeren we in de industrie 
opdrachten uit tot 1 miljoen euro.”
Naast de drukke werkzaamheden maakt Jan Kees 
wekelĳks tĳd vrĳ voor een ritje met de racefiets of 
mountainbike. “We hebben een vast fietsclubje met 
vrienden. Een ritje door het Zeeuwse land is een 
welkome vorm van ontspanning.”

Joost Folmer
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“NA TRAININGSKAMPEN WORDT JE MEER
KAMERAAD MET SPELERS”

ingezet als vrĳwilliger achter de 
bar van kantine en businessruimte. 
Dat hebben Marjoleen en Denice 
altĳd met veel plezier gedaan.” De 
eerlĳkheid gebied te zeggen dat beide 
dames geknipt zĳn als gastvrouw.

Trainingskamp
Het is een ongeschreven wet dat 
bĳ trainingskampen van de eerste 
selectie leden van de BusinessClub 
acte de présence geven. Goed voor 
de onderlinge verstandhoudingen. 
Jan Kees: “We worden op die dagen 
overal bĳ betrokken. Je merkt wel dat 
selectiespelers na zo’n trainingskamp 
je openlĳker benaderen. Van sponsor 
ben je dan ineens meer een kame-
raad. De verbondenheid wordt dan 
groter. Ze kennen je dan beter en niet 
alleen van een biertje in het sponsor-

home of de kantine. Dat is prettig om 
te ervaren. Wederzĳds respect is een 
groot goed.”

Kapotte knieën 
De liefde voor de club stamt al uit de 
jeugdjaren van Jan Kees. Als geboren 
Kloetingenaar speelde hĳ tot de D-pu-
pillen (nu JO12) voor vv Kloetinge. 
Een auto-ongeluk maakte een einde 
aan zĳn nog prille voetbalcarrière. 
Jan Kees: “Mĳn beide knieën raakten 
ernstig beschadigd. Voetballen bleek 
daardoor niet meer mogelĳk. Toen 
mĳn zoon Joël in 1999 bĳ de ministars 
ging voetballen, raakte ik weer 
meer betrokken bĳ de club. Als je 
een bedrĳf hebt en je hart ligt bĳ de 
club, dan weten ze je snel te vinden 
als het om geldelĳke ondersteuning 
gaat. Later werd ik door Marco van de 

Linde gevraagd support te geven aan 
het eerste.” 

Extra
Jan Kees is altĳd bereid iets extra’s 
te doen voor zĳn club. “Wanneer er 
behoefte is aan ondersteuning stel 
ik materieel beschikbaar. Omdat ik 
alle disciplines binnen mĳn vakgebied 
beheers, werk ik daar zelf belangeloos 
en graag aan mee. Of het nu gaat om 
het aanleggen van terrassen of ande-
re werkzaamheden. Op mĳ kunnen 
ze rekenen! Ik merk dat er vanuit de 
vereniging waardering is voor wat wĳ 
als bedrĳf voor de vereniging doen.”
We moeten hierbĳ wel opmerken dat 
het de mens (en zĳn gezin) achter 
het bedrĳf is waar de club zich mee 
verbonden voelt.

Jan Kees met dochter Denice en zoon Joël
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Huib: “Ik heb het voetballen op 
straat geleerd in Arnemuiden. Als 
klein ventje tussen de grote jongens 
op het pleintje. Als ik verloor, kon ik 
er enorm de pest in hebben. Dat is 
eigenlĳk nooit veranderd. Als trainer 
kan ik nu wel beter relativeren. In 
mĳn periode als jeugdspeler was 
Klaas Poortvliet enkele jaren mĳn 
trainer. De trainers uit die tĳd waren 
tactisch niet sterk. Het ging vooral 
om hard werken. En dat konden 
ze wel in Arnemuiden! Ik ben van 
mening dat mentaliteit het altĳd zal 
winnen van kwaliteit.”

Winnaar KNVB-beker
Huib Meerman was twintig toen hĳ 
als middenvelder met Arnemuiden 
(tweede klasse KNVB) op 23 juni 1980 
de KNVB-beker won. “Voor het oog 
van 1600 toeschouwers wonnen we in 
Heerjansdam met 2-0 van eersteklas-
ser DOVO. Dat was toen het hoogste 
amateurniveau.”
Arnemuiden speelde in die wedstrĳd 
met vier Van Belzens (Jos, Klaas, 
Lieven (Abba) en Ronald) en drie 

Meermannen (Huib, Jan en Jaap). Ze 
waren op die manier vooraf al meer 
mans dan DOVO.
Huib kan zich prima typeren als 
voetballer. “Passen en trappen ging 
me goed af en ik had oog voor mĳn 
positie op het veld. Ik wilde ten koste 
van alles winnen. Ik was bloedfana-
tiek en ik had een goeie mentaliteit. 
Dat mis ik nu vaak bĳ voetballers.”

Kloetinge
De talenten van Huib vielen half jaren 
tachtig ook op bĳ de technische lei-
ding van Kloetinge. “Ik ben door Kees 
Kleppe en Leo Slabbekoorn benaderd. 
Bĳ Kloetinge heb ik twee prachtige 
seizoenen gehad. Kwaliteit genoeg. 
We werden in het seizoen 1986-1987 
kampioen in de derde klasse na een 
beslissingswedstrĳd tegen Veere.”
Met twee assists en een penalty 
leverde Huib die middag een belang-
rĳke bĳdrage aan het resultaat. In de 
tweede klasse versterkten Piet Baan, 
Piet Goeree en Albert Slinger de selec-
tie. “Het was echt een wereldtĳd bĳ 
Kloetinge. Veel gelachen en vaak tĳd 
voor een feestje. Een sociale vereni-
ging. Het valt me steeds weer op dat 
ex-spelers in een interview met zoveel 
respect over Kloetinge spreken.”

Stadions
Huib mocht, na zĳn Kloetinge-peri-
ode, een jaar ruiken aan het leven 
als profvoetballer. “Ik kreeg bĳ VCV 
Zeeland de kans en kon het niet laten 
lopen. Dat was op zich een mooie 
ervaring. Wedstrĳden spelen in de 
stadions van NAC Breda, Cambuur, 
AZ en PEC Zwolle. Dat is wel iets wat 
je bĳblĳft. Het klinkt raar, maar we 
trainden te hard. Onze trainer (Louis 
Verstraten) had geen ervaring als 

NOG ALTIJD
EEN BEVLOGEN

VOETBAL-
LIEFHEBBER

Als het voetbalhart van Huib 
Meerman open gaat, staat 

er geen maat op. Hĳ neemt 
geen blad voor de mond. 

Met een karrenvracht aan 
ervaring kan de 62-jarige 
inwoner van Arnemuiden 

hartstochtelĳk vertellen over 
zĳn carrière als speler en als 

trainer. Meeslepend soms. HUIB MEERMAN

Huib (cirkel) met het team van Arnemuiden dat in 1980 de Nederlandse beker won

Joost Folmer
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coach in het betaalde voetbal. Op vrĳ-
dag speelden sommige jongens nog 
in de zaal. Dat kan natuurlĳk niet.

Trainer
Na zĳn actieve voetbalcarrière, die 
hem langs vele clubs leidde, was 
het trainerschap een logische keuze 
voor de bevlogen Arnemuidenaar. 
“Ik heb in mĳn voetbalcarrière denk 
ik meer geleerd van sommige mede-
spelers dan van een trainer. Op de 
trainerscursus heb ik wel veel kennis 
opgedaan.”
Trainer Huib Meerman, die wel een 
hele dag over voetbal kan praten, pre-
dikt zĳn voetballers dat de veldbezet-
ting altĳd goed moet zĳn. “Natuurlĳk 

speel je volgens een bepaald systeem, 
maar het gaat erom dat we met 
voldoende mensen voor het doel van 
de tegenstander komen. Doelpunten 
maken en ze tegenhouden.” 

Uitvinden 
Huib kan zich weleens storen aan de 
nieuwe generatie trainers. ”Tegen-
woordig wordt er van alles uitgedok-
terd over systemen. Maar geloof mĳ: 
niemand gaat het voetbal opnieuw 
uitvinden.” 
Huib staat bĳ alle verenigingen waar 
hĳ trainer is geweest te boek als een 
verbinder. “Ik voel me ook steeds 
meer manager dan trainer. Ik behan-
del mĳn spelers alsof het mĳn eigen 

kinderen zĳn. Als ik op donderdag-
avond na de training met die mannen 
geen pot bier meer kan drinken, dan 
stop ik ermee.” 
Huib traint momenteel samen met 
zĳn zoon Aloys (24) de eerste selectie 
van VCK uit Koudekerke. “Dat gaat 
prima samen. Aloys is ook helemaal 
gek van voetbal. Hĳ is didactisch 
sterk. Jongens lopen met hem weg. 
Dat is leuk om te ervaren.”
Het voetbaldier heeft vanuit zĳn 
woonplaats Arnemuiden zĳn vleugels 
uitgeslagen en kĳkt daar met genoe-
gen op terug. “Ik heb veel ervaring 
opgedaan en geniet nog steeds van 
het voetbal. Ik kan wel een hele dag 
over voetbal praten.”
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‘Ik kan wel
een hele dag
over
voetbal praten’

Huib, met achter hem een levensgrote foto van één van zĳn kleinkinderen
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VOELT ZICH THUIS
IN FRIESLAND

Tussen de linies
Bĳ FC Twente doorliep Je�rey de 
selectieteams van zĳn leeftĳdscatego-
rie. In die drie seizoenen (2017-2020) 
werd hĳ, naar eigen zeggen, een betere 
voetballer. De linksbenige centrale 
verdediger (1.95 meter) speelde in de 
twee seizoenen bĳ Kloetinge vooral de 
‘lange bal’.
“De crossbal gebruik ik nu vooral 
als verrassing. Van achteruit speel ik 
automatisch de middenvelders meer 
in. Ballen tussen de linies leveren veel 
terreinwinst op. In de opbouw heb je 
vaak meerdere opties. Belangrĳk is dat 
je de posities op het veld leert scannen. 
Mĳn kracht is toegenomen, dus ik kan 
me in duels fysiek beter weren. Ik ben 
zeker completer geworden. Trainer 
Mourad El Idrissi is daarin erg belangrĳk 
geweest”

Friesland
In de zomer van 2020 kwam er een eind 
aan Je�rey’s periode in Enschede. Hĳ 
werd, na een geslaagde stage, ingelĳfd 
door het Friese SC Heerenveen. De club 
met de pompeblêden op het shirt. In 
Heerenveen ervaart Je�rey de warmte 
van de plaatselĳke trots. 
“Binnen de organisatie is veel ruimte 
voor het individu. Het is allemaal 
persoonlĳker. Als onze selectie traint, 
staan er altĳd trainers van andere 
jeugdteams van de club langs de lĳn 
om ons te observeren en te analyseren. 
Zodoende kennen de jeugdtrainers alle 
spelers uit de jeugdopleiding.”

Bolussen
Je�rey ziet overeenkomsten tussen 
Zeeuwen en Friezen. “Ze leven hier ook 
met de gedachte: ‘doe maar gewoon, 
dan doe je gek genoeg’. Dat past 

Het is prachtig: jeugdspeler 
zĳn van SC Heerenveen. Jef-
frey Theunisse (18) is er met 
recht trots op. Toch roman-
tiseert hĳ zĳn opleiding aan 
de voetbalacademie van de 
Friese club niet. “Als mĳn 
vrienden in het weekend op 
weg zĳn naar het strand, zit 
ik in de trein met als eindbe-
stemming Heerenveen.”

Op veertienjarige leeftĳd 
werd Je�rey, toen spelend bĳ 
Kloetinge JO15, gescout door 
FC Twente. Na een proefwed-
strĳd en een internationaal 
toernooi – met onder andere 
ploegen als Ajax, Celtic en 
FC Malmö – kreeg hĳ groen 
licht. “Ik was wel verrast door 
de interesse van FC Twente. 
Waarschĳnlĳk op het juiste 
moment heel goed gespeeld, 
haha.” 
Je�rey constateerde dat zĳn 
verrichtingen direct in goede 
aarde vielen. “Ineens speelde 
ik tegen de beste Europese 
jeugdspelers in mĳn leeftĳds-
categorie. Dat was wel even 
wennen. Karamoko Dembélé 
(Celtic) en Naci Ünüvar (Ajax) 
zĳn namen om te onthouden. 
Dembélé wordt bĳ Celtic nu 
al ‘golden boy’ genoemd.”

JEFFREY THEUNISSE

Joost Folmer
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VOORMALIG JEUGDSPELER 
KLOETINGE:

“Ik ben een
betere voetballer 
geworden”

bĳ mĳ. In het gastgezin heb ik het 
prima naar mĳn zin. Het voelt als een 
tweede thuis. In het weekend ben 
ik bĳ mĳn ouders in Renesse. Af en 
toe neem ik Zeeuwse bolussen mee 
naar Friesland. Ook daar verkopen 
ze bolussen, maar die zĳn minder 
lekker.”

Kloetinge
Je�rey kĳkt met heel veel plezier te-
rug op zĳn periode bĳ Kloetinge. “We 
hadden een topteam en werden het 
eerste jaar kampioen. De teamuitjes 
waren super.” En dan als ambassadeur 
van Kloetinge: “Ik zal talentvolle 
jongens altĳd adviseren om naar 
Kloetinge te gaan. Bĳ Kloetinge 
komen scouts van profclubs kĳken. Zĳ 
nemen de club steeds serieuzer.”

Realistisch
Je�rey hoopt gedurende het 
nieuwe seizoen veel wedstrĳden te 
spelen.”We voetballen in de hoogste 
divisie tegen alle topclubs van 
Nederland. Ik blĳf mĳn stinkende best 
doen, maar ik weet ook hoe hard de 
voetbalwereld is. Je moet met alle 
scenario’s rekening houden. Niet 
iedereen haalt de top of dwingt een 
profcontract af. Als het mĳ overkomt, 
heb ik al een club in Zeeland uitgeko-
zen”, stelt hĳ met een knipoog.
Het talent noemt de wedstrĳden 
tegen Ajax, PSV en Feyenoord de 
krenten uit de pap.
Ook is er een keerzĳde. “Vergeet niet 
dat je vĳf keer per week traint. Na 
sommige trainingen ben je kapot. 
Daarnaast o�er je zaken op. Als 
mĳn vrienden in het weekend op 

weg zĳn naar het strand, zit ik in de 
trein naar Heerenveen. Een avondje 
‘Renesse’ gaat regelmatig aan mĳn 
neus voorbĳ. Begrĳp me goed: ik heb 
het er allemaal voor over, maar die 
opo�eringen vergeten mensen vaak.”

OANT SJEN
Inmiddels spreekt Je�rey al een 
aardig woordje Fries. ‘Oant moarn’ 
(tot morgen) spreekt hĳ dagelĳks 
en vlekkeloos uit. Je�rey: “Als 
Friezen onder elkaar communice-
ren, weet ik waar het over gaat. 
Maar ik meng me (nog) niet in de 
gesprekken.”
Na het interview scheidden onze 
wegen. “Tot ziens”, is dan een 
logische afscheidsgroet. Of zoals 
de Fries het zegt: “Oant sjen!”
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Je�rey in de duinen van zĳn woonplaats Renesse.
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AANNEMERS- EN
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LAURENS JOBSE
Laurens (33) speelde 
tot de C-junioren bĳ 
Kloetinge. Op latere 
leeftĳd sloot hĳ aan bĳ 
het vriendenteam van 
Kloetinge 7. In al die 
jaren is en was hĳ een 
fanatiek voetballiefheb-
ber. Voetbalwedstrĳden 
kĳken is zĳn hobby 
geworden. “Ik heb al 
dertien jaar een seizoen-
kaart bĳ NAC Breda. 
In Engeland volg ik de 
eerste vier niveaus op de 
voet. Regelmatig steek 
ik de plas over om in het 
Verenigd Koninkrĳk een 
wedstrĳd te bezoeken. 
De spanning en alles 
om een wedstrĳd heen 
fascineren me. Ik kan 
helemaal opgaan in een 
potje voetbal.”

FANATIEKELING KOOS AL IN ZIJN JEUGD 
VOOR EEN PLEK LANGS DE LIJN

Kampioen
De wedstrĳd die Laurens het meest is 
bĳgebleven stamt uit het seizoen 2004-
2005. “De beslissingswedstrĳd tegen 
Rĳsoord in Zevenbergen. We wonnen op 
Koninginnedag met 5-2, na verlenging. 
Kloetinge kampioen! Verder vergeet ik de 
overwinningen op Hoek natuurlĳk niet.”

Kloetinge Fanatics
Als puber raakte Laurens betrokken bĳ de 
toenmalige supportersvereniging Green 
White Army. “Met de Green White Army 
organiseerden we feestavonden en bezoch-
ten we wedstrĳden. Later ben ik samen 
met Yannick Sohilait en een paar jongens 
busreizen naar belangrĳke wedstrĳden 
gaan organiseren, met de hulp van Joep 
natuurlĳk. Uit dat clubje fanatiekelingen 
zĳn de Kloetinge Fanatics ontstaan.”
Nog altĳd volgt Laurens Kloetinge op de 
voet. Hĳ bewaart alle programmaboekjes, 
voorzetjes en krantenknipsels. “Dat doe ik 
al vanaf de jaren negentig. Inmiddels heb 
ik thuis een doos vol.” 

Tandprothetische praktĳk L. Jobse
Laurens werkt als tandtechnicus in de 
tandprothetische praktĳk van zĳn vader, 
Leen Jobse.
De voetballiefhebber hoopt binnenkort de 
studie Tandprothetiek af te ronden. 
“Ons werk bestaat uit het aanmeten en 
vervaardigen van kunstgebitten. We ver-
zorgen behandelingen in onze praktĳk en 
maken de prothese zelf. Dat is onze grote 
kracht. Het bedrĳf van mĳn vader bestaat 
nu zevenentwintig jaar. Mĳn vader is op 
aandringen van mĳ in 2014 lid geworden 
van de BusinessClub Kloetinge. Ik heb mĳn 
vader ook wel een beetje aangestoken met 
het Kloetinge virus.”

Onze hoofdmacht voetbalt sinds dit 
seizoen op kunstgras. Voor velen is 
dat wennen. Laurens weet als geen 
ander dat dingen niet echt hoeven 
te zĳn om toch goed te kunnen 
functioneren.

“Voetbal kĳken 
paste beter
bĳ me dan zelf 
voetballen”

Als zĳn jeugdteam klaar was met 
de wedstrĳd bleef Laurens Jobse 
altĳd hangen op het Wesselopark. 
Dat was in de periode van de 
hoogtĳdagen van ons eerste elftal 
in de hoofdklasse: eind jaren ne-
gentig en de eerste jaren van deze 
eeuw. “Al snel vond ik het kĳken 
naar het eerste veel leuker en 
interessanter dan zelf voetballen. 
Naar voetbal kĳken paste beter bĳ 
me dan zelf voetballen. En zo is 
het volgen van ons eerste elftal, 
thuis en uit, begonnen.”
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Aanstellers
Rachelle en Loïs speelden in de onder-
bouw met jongens en kennen hun zwakke 
punten. “Jongens zĳn aanstellers”, zo 
begint Rachelle met een glimlach. “Ze 
gaan sneller liggen dan meiden op het 
moment dat ze een duwtje of tikje 
krĳgen.” Loïs: “Kĳk maar naar voetbal 
op televisie. Bĳ het minste of geringste 
rollen ze over het veld.” Robina ziet nog 
een verschil: “Meiden en vrouwen kletsen 
meer. Ze zĳn opener. We maken in de 
kleedkamer vaak grapjes over jongens en 
praten niet over auto’s.” Toch nemen ze 
het andere geslacht ook wel serieus. In 
koor: “Natuurlĳk worden onze ogen wel 
eens geprikkeld als we iets ‘moois’ langs 
zien komen, haha.”

Vrouwenteam
Rachelle, Loïs en Robina hebben vanaf 
hun elfde levensjaar in meidenteams 
gespeeld. Ze staan nu op de drempel van 
het vrouwenvoetbal.

Voetbalsters tussen de mannen. Het kan vanaf dit 
seizoen in alle amateurcompetities. Een historisch 
moment voor het amateurvoetbal in Nederland. 
Gemengd voetbal was alleen in jeugdteams mogelĳk. 
De KNVB wil op deze manier het meiden- en vrou-
wenvoetbal meer aandacht geven.
De verwachting is dat de doorstroming van vrouwen 
in mannenteams nog geen storm zal lopen.

Rachelle Duinkerke (18), 
keepster van ons eerste 
vrouwenteam, ziet de nieuwe 
doorvoering als een uitda-
ging. “Dat is het proberen 
waard. Ik zou het wel doen, 
als de kans komt. In de jeugd 
heb ik van mĳn vĳfde tot 
mĳn twaalfde met jongens 
gespeeld. Het is niet vreemd 
voor me.”
Haar teamgenoot Robina 
Bergers (17) maakt een 
voorbehoud. “Voorwaarde 
is wel dat de vrouwen dan 
hetzelfde voetbalniveau 
hebben als de mannen uit 
het team.”
Loïs van Diest (16) beseft dat 
natuurlĳke fysieke verschillen 
altĳd zullen blĳven. “Jongens 
hebben meer spier- en 
schotkracht. Het baltempo 
ligt ook veel hoger.”

RACHELLE,
ROBINA EN LOÏS

staan te popelen

RACHELLE

ROBINA

LOÏS
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Loïs: “Kloetinge neemt het meiden- en 
vrouwenvoetbal serieus. Er wordt in 
zekere zin gewerkt aan gelĳkwaardig-
heid. Je ziet de laatste jaren dat de 
populariteit van het meidenvoetbal 
binnen de club een boost heeft 
gekregen.”
Robina: “Er wordt meer geregeld 
voor onze doelgroep en dat heeft 
een positief e�ect. Kĳk naar wat er 
bĳgekomen is de laatste seizoenen.” 
De meiden genieten van hun sport 
en de sfeer binnen het team is prima. 
Rachelle: “Kloetinge is een leuke en 
gezellige vereniging. Ik moet eerlĳk 
zeggen dat ik de derde helft wel mis. 
Na de wedstrĳd ben je dan als team 
vanzelfsprekend langer bĳ elkaar.
Hopelĳk kunnen we het nieuwe 
seizoen de derde helft weer volop 
beleven.” Haar ogen glinsteren.

Vrouwen 1
Keepster Rachelle en de aanvallers 

Robina en Loïs kĳken uit naar de nieu-
we fase in hun voetbalcarrière: deel 
uitmaken van Kloetinge Vrouwen 1. 
Dat wordt allemaal wat serieuzer.
Robina: “We komen nu in een pres-
tatief team en daar zĳn we ons van 
bewust.”
De club wil ook binnen het vrouwen-
voetbal stappen gaan maken. Loïs: 
“Het is een uitstekende zaak dat 
de vereniging tĳd en energie in de 
vrouwentak gaat steken.”

Slingers
Prestatief, geen probleem. Voor Ra-
chelle geldt dat er naast hard werken 
tĳd moet zĳn voor enige ontspanning. 
“Het leven is ook een feestje, je moet 
alleen wel zelf de slingers ophangen.” 
Anders gezegd: “Live a life you will 
remember. ”Laten we hopen dat we 
het vrouwenteam, dat een nieuwe 
weg is ingeslagen, ons ook blĳven 
herinneren.

Vlnr: Robina Bergers, Rachelle Duinkerke en Loïs van Diest

Met ingang van dit seizoen is Security Plus 
de shirtsponsor van Vrouwen 1.
Bĳ het samenstellen van de gids waren de 
nieuwe shirts nog niet beschikbaar.

EX-PROF
Het vrouwenteam van Kloetinge staat 
dit seizoen onder leiding van trainster/
speelster Solange de Smit en Kim 
Njoku. De 27-jarige Solange speelde in 
het verleden bĳ eredivisionist Excelsior 
Barendrecht, de beloftes van ADO Den 
Haag, KAA Gent en vv Ĳzendĳke. Kim 
behoorde in 2009, samen met een aantal 
Zeeuwse voetbalsters, tot het beste 
straatvoetbalteam van Nederland.

SOLANGE KIM



VERENIGINGSLEVEN TĲDENS
HET CORONAVIRUS

Dit hebben we bij
vv Kloetinge allemaal 
moeten missen
Stewards die zorgen voor de veiligheid. Ons eerste 
elftal in actie. Voetbalmoeders langs de lĳn. 
Jeugdkampen naar buitenland. De mountainbike- 
en wandeltocht. De stem van onze omroepster. 
Juichende jeugdspelers. Frietbakkende vrĳwilliger. 
Onze clubmascotte. Het Rad van Fortuin. Het 
trouwe publiek. Ouders met hun oogappeltjes. 
Zoeken naar een plekje op het parkeerterrein. 
Proostende supporters na een overwinning. Een 
lachende assistent-scheidsrechter. Een vol terras. 
Jeugdig talent. Jack’s toernooi. Jaarlĳkse BBQ. 
Trainingskamp selectie. Meidenvoetbal. 
We hebben het allemaal aan onze neus voorbĳ 
zien gaan.
Laten we hopen dat we er straks met z’n allen 
weer met onze neus bovenop zitten.
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Steven Nuytinck (30) had de reis voor de Olympische Spelen naar 
Tokyo al geboekt. Helaas was er geen publiek welkom, dus werd de trip 
geannuleerd. Net als alle thuisblĳvers volgde de oud-jeugdspeler van 
Kloetinge het sportspektakel vanaf de buis. Intens en betrokken. Zĳn 
vriendin Nadine Visser vertegenwoordigde namelĳk ons land op de 100 
meter horden en de 4x100 meter estafette. De 26-jarige Visser behoort in 
haar discipline tot de wereldtop. Dat bewees ze ook in het verre Japan.

FOTO DAVID VAN HAREN PHOTOGRAPHY

STEVEN
NUYTINCK

Zeeuw
Steven Nuytinck woont tegen-
woordig met zĳn vriendin Nadine 
Visser in Arnhem. In een eigen 
appartement. De geboren Zeeuw 
speelde enkele jaren in de jeugd van 
vv Kloetinge. Een noeste verdediger 
die zĳn tegenstanders weinig ruimte 
bood. 
“Mĳn tegenstander ‘uitschakelen’ 
ging me goed af. Mĳn loopvermo-
gen kwam me daarbĳ goed van 
pas. Ik hield ook wel van een goede 
sliding op zĳn tĳd. We hadden een 
fanatieke en serieuze groep. Roy 
Mulder, Sofyan Azzagari en Stefan 
Francke waren enkele van mĳn 
teamgenoten. Kees Mulder was een 
fanatieke trainer. Sommigen vonden 
hem streng. Ik vond het juist erg 
fĳn, want daardoor werd er serieus 
getraind. Geen slap gedoe dus. Paul 

Sohilait heb ik ook nog als trainer 
gehad. Een erg relaxte trainer. Ik 
heb een leuke tĳd gehad bĳ Kloe-
tinge.”

Atletiek
Steven combineerde voetbal altĳd 
al met atletiek. Na het behalen van 
zĳn vwo-diploma verhuisde hĳ in 
2010 naar Arnhem. Toen hĳ uitgeno-
digd werd om fulltime op Papendal 
(Nationaal trainingscentrum) te 
gaan trainen, was de keuze voor 
atletiek logisch. Voetballen behoor-
de tot het verleden. 
Steven: “In eerste instantie richtte 
ik me op de 400 meter horden. 
Verspreid over een aantal jaren 
won ik medailles op het Nederlands 
Kampioenschap. Toen daar de 
rek uit was, wilde ik wat anders 
proberen. Ik vond de meerkamp een 

Olympische finale
Nadine Visser was de eerste Neder-
landse vrouw in een Olympische 
finale van de 100 meter horden ooit. 
Daarin werd ze vĳfde, met een tĳd 
van 12,73. Steven: “Een topprestatie. 
Zeker na de hamstringblessure 
die ze vlak voor de Spelen opliep. 
Nadine gaat altĳd voor het hoogst 
haalbare. Er is nog ruimte voor 
verbetering en dus kunnen er nog 
mooie jaren aankomen.”
Vlak na het mondiale evenement 
boekte Visser haar tweede overwin-
ning in de Diamond League. Een 
paar weken later liet ze op het atle-
tiekgala ISTAF in Berlĳn de complete 
wereldtop achter zich. De resultaten 
vormden opnieuw een bevestiging 
van haar opgebouwde status. In het 
verleden werd de atlete al twee keer 
Europees kampioen indoor.

OLYMPISCHE SPELEN
GINGEN AAN

Z’N NEUS VOORBIJ
Joost Folmer
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erg mooie uitdaging. In de meerkamp 
waren verspringen, hoogspringen, 
110 meter horden en 1500 meter mĳn 
beste onderdelen. Gemiddeld trainde 
ik ongeveer 24 uur per week.”

Nederlands kampioen
Na zĳn meerkampcarrière legde 
Steven zich toe op het verspringen. 
In deze discipline werd hĳ Nederlands 
kampioen. “Het verspringen ging 
zonder veel specifieke training erg 
goed in de meerkamp. Ik vond het 
een heel leuk onderdeel. Snelheid en 
techniek zĳn hierbĳ erg belangrĳk. Als 
je een goede sprong maakt, voel je 
dat je lang in de lucht zweeft en dat 
geeft een goed gevoel.”

Keeper
Eind september 2017 luidde een 
scheur in de achillespees van zĳn 
rechterbeen het einde van zĳn 
atletiekcarrière in. “Een heftige en 
erg vervelende periode. Mĳn grootste 
zorg was of ik ooit nog zou kunnen 
sporten. De periode voor en na de 
tweede operatie was heel stressvol 
en ellendig. Het herstel daarna is 
beter gegaan dan verwacht. Ik kan nu 
gewoon weer lekker sporten zonder 
heel veel beperkingen.” 
De veelzĳdigheid van sporter Steven 
Nuytinck, wiens ouders nog in 
Zeeland wonen, kent echter nog meer 
smaken. Tegenwoordig staat hĳ als 
voetbalkeeper tussen de palen bĳ 
zaterdagderdeklasser UNI uit Nĳme-
gen. Daarnaast is hĳ atletiektrainer 
en debuteerde zĳn pupil Hanneke 
Oosterwegel op de Olympische 
Spelen (4x400 meter vrouwen). De 
zus van Hanneke, Emma Oosterwegel, 
pakte de bronzen medaille bĳ de 
meerkamp.
Steven: “Het enige nadeel van keepen 
is dat er ook wedstrĳden bĳ zĳn waar 
je weinig te doen krĳgt. Daar haal je 

dan net wat minder voldoening uit. 
Maar de nul houden in een wedstrĳd 
is hetzelfde gevoel als het maken van 
een hattrick.”

PARĲS
Over drie jaar organiseert Parĳs 
de Olympische Spelen. Dat 
wordt voor de Nadine Visser een 
nieuwe uitdaging om zich voor 
te plaatsen. Steven: “Nadine is 
super gedisciplineerd en men-
taal sterk. Ze kan op het juiste 
moment pieken. Ze weet goed 
met de druk om te gaan. Dat 
is erg belangrĳk om een mooi 
eindresultaat neer te zetten.” 
Laten we voor Steven en Nadine 
hopen dat het in Frankrĳk weer 
een finaleplaats oplevert. Een 
finale met Steven als toeschou-
wer op de tribune.

In de Olympische finale in Tokyo behaalde zĳ de vĳfde plaats
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BESTE PRESTATIE VAN STEVEN
ALS TIENKAMPER (7277 PUNTEN)
100 meter 11.13
verspringen 7.35 meter
kogelstoten 11.67 meter
hoogspringen 1.95 eterm
speerwerpen 51.84 eterm
110 meter horden 14.89
discuswerpen 31.22 meter
400 meter 49.96
polsstokhoogspringen 4.10 meter
1.500 meter 4.25 minuten

VRIENDIN NADINE VISSER 
BEHOORT TOT DE WERELDTOP 
BĲ DE 100 METER HORDEN
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Kloetingseweg 46
4462 BA Goes
Tel. 0113  23 28 00
w w w.triasnotarissen.nl
Kloet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl

K loet ingseweg 46

4 462 BA Goes

Tel. 0113 23 28 0 0

www.tr iasnotar issen.nl

WIJ LEVEREN, U
BOUWT, WIJ
ADVISEREN

Courtinestraat 12 • 4463 AN Goes • Tel. 0113-211942 • info@houthandelkatsman.nl

www.houthandelkatsman.nl 

Openingstijden:
ma - vrij 7:30 - 17:00
zaterdag 7:30 - 12:00
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Now, for tomorrow
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MILAN DE HAZE
STREEFT ZIJN DROMEN NA

Hĳ weet wat ie wil, investeert in extra trainingen, speelt altĳd 
om te winnen en kan het spel op jonge leeftĳd al aardig ‘lezen’. 
Milan de Haze streeft het hoogste na. “Ik denk weleens hoe mooi 
het zou zĳn om in het eerste elftal van Kloetinge te voetballen. 
Dat mensen je dan ook herkennen als eerste elftalspeler. Ik ben 
realistisch genoeg om in te zien dat profvoetballer worden te 
hoog gegrepen is. Al weet je het nooit.”

Van het type voetballer dat Milan is, wenst elke trainer er minstens 
één in zĳn of haar team te hebben. Multi-inzetbaar op elke positie in 
de as van het veld. Milan: “Mĳn voorkeur gaat uit naar een centrale 
positie op het middenveld. Op die plek komen mĳn sterke punten 
het beste tot zĳn recht. Overzicht en goede passing zĳn essentieel 
om daar goed te functioneren. Daarnaast ben ik rechts- en linksbe-
nig. 
Zĳn trainer, Rien de Bruine, onderschrĳft de woorden van de kleine 
middenvelder. “Milan is rustig aan de bal, technisch goed en hĳ legt 
de bal makkelĳk weg. Hĳ heeft oog voor zĳn positie op het veld.”

TOPTURNER

De vader van Milan is voor-
malig topturner Piet de Haze 
jr. “Ik heb Milan meegegeven 
dat hĳ hard moet werken om 
een hoog niveau te bereiken. 
Daarom is het goed om te zien 
dat hĳ naast de trainingen 
en wedstrĳden bĳ Kloetinge 
ook trainingskampen en 
opentrainingen bezoekt. Milan 
is enkele maanden naar de 
Feyenoord Soccer Schools 
geweest. Daarnaast blĳft hĳ de 
hele zomer actief bĳ sportbe-
geleider ‘Duvefit’, van Wouter 
Duvekot. 

Joost Folmer
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MILAN DE HAZE

Kameraadje
Met Feyenoord is gelĳk de favoriete 
club van Milan genoemd. “Ik ben lid 
van de kameraadjes en ik heb een 
seizoenkaart. Feyenoord-supporter 
blĳf ik altĳd. Dat zit in je hart”, klinkt 
het vastbesloten. 
Thuis heeft Milan (13) nog een 
kameraadje. Zĳn zus Aimy (11) 
voetbalt namelĳk ook. Het talent van 
Aimy is niet onopgemerkt gebleven. 
Ze komt het nieuwe seizoen (2021-
2022) uit voor JVOZ. “We hebben 
weinig overeenkomsten. Aimy is snel 
en behendig. Ze maakt acties en is 
explosief. En ze is linksbenig.” 
De twee laten thuis geen moment on-
benut om te voetballen. Al was het in 
de woonkamer. Met alle gevolgen van 
dien. Vader Piet: “Daar is de inboedel 
niet altĳd tegenop gewassen.”

Mannetje
Milan, het nieuwe seizoen spelend in 
JO14-1, heeft oog voor zĳn ontwikke-
ling. “Ik merk dat ik krachtiger ben 
geworden in mĳn passing. Mĳn schot 
is verbeterd en mĳn handelingssnel-
heid gaat omhoog. Fysiek ben ik niet 
de sterkste, dus dat moet ik compen-
seren. Ik blĳf keihard mĳn best doen 
om nog beter te worden.

Milan is dan wel klein van stuk, in het 
veld is hĳ soms al een ‘grote meneer’. 
Druk coachend is hĳ duidelĳk aan-
wezig. Hĳ is absoluut niet verlegen. 
Met zĳn temperament probeert hĳ 
medespelers scherp te houden. Hierin 
kan hĳ erg direct zĳn. Vader Piet en 
trainer Rien in koor: “Ja, dan is het 
echt een ‘mannetje’ hoor.”
Plezier, dat staat bĳ Milan voorop. 
Vanaf zĳn vierde is hĳ al lid van onze 
vereniging. “Ik voetbal graag en ik ga 
met plezier naar trainingen. Samen 
met mĳn vrienden speel ik op een 
prachtig niveau. Nee, ik ga niet naar 
de JVOZ.”

Verlies
Een verloren wedstrĳd gaat Milan niet 
altĳd even gemakkelĳk af. “Ik kan 
slecht tegen mĳn verlies. Ik kan na 
een verloren partĳ boos en teleurge-
steld zĳn. Zeker als we er als team te 
weinig aan hebben gedaan om een 
goed resultaat te halen.”
Over zĳn trainer van JO13-1 is Milan 
heel duidelĳk. “Rien is een goede 
trainer. Hĳ legt alles prima uit en is 
duidelĳk. Soms ben ik het niet eens 
met de trainer.” Om er dan vervolgens 
op puberale toon aan toe te voegen: 
“Dat zeg ik dan ook.”

Milan weet dat tĳdens trainingen en 
wedstrĳden de bal raar kan rollen. 
Een pass komt niet altĳd aan en een 
schot treft niet altĳd doel. “Voetbal 
is geen wiskunde. De bal die voor 
een medespeler bedoeld is, kan per 
ongeluk in de voeten van een tegen-
stander belanden. Het is niet exact 
allemaal.” Milan kan het weten, want 
uitgerekend wiskunde is het favoriete 
vak van de scholier (havo-vwo) aan 
het Ostrea Lyceum in Goes.

“VOETBAL IS GEEN
WISKUNDE”
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Zo’n 26 jaar geleden is Eddy samen 
met zĳn vrouw Conny, dochter 
Chantal en zoon Thierry in Kloetinge 
komen wonen. “Door mĳn werk als 
vrachtwagenchau�eur was ik alleen in 
de weekenden thuis, daardoor had ik 
weinig sociale contacten in Klusdurp.” 
En dat merkte hĳ. Eddy ging op 
Koninginnedag eens kĳken of het 
echt zo’n gezellig dorp was als hĳ 

vooraf dacht. “Niemand zei wat tegen 
me en niemand keek me aan. Binnen 
tien minuten was ik thuis.” Eddy was 
er meteen klaar mee en zei tegen 
Conny dat er een bord met ‘te koop’ 
in de voortuin kwam. “Volgende week 
ben ik hier weg”, zei hĳ destĳds.
Conny antwoordde met “Prima, maar 
ik blĳf hier.” De boodschap van zĳn 
vrouw was dus duidelĳk, de toekomst 
van Eddy lag ‘gewoon’ in Kloetinge.

Zoon
Toen zoon Thierry oud genoeg was 

om te gaan voetballen, zette Eddy 
ieder weekend koers richting het 
Wesselopark. Daar kwam hĳ al snel 
oude bekenden tegen. “Ik speelde in 
mĳn tĳd bĳ Kruiningen altĳd tegen 
mannen als Wim de Vos en Jan 
Nouse. Dankzĳ hen ben ik wedstrĳden 
van het eerste elftal gaan bezoeken. 
We hebben nu nog steeds een vaste 
vriendengroep die iedere thuiswed-
strĳd aanwezig is. Ik ben wel één van 
de weinigen die de eerste helft ook 
ziet”, zegt hĳ lachend. “De derde helft 
is bĳ ons misschien belangrĳker.”

Succes
De succesjaren eind jaren ‘90 heeft 
Eddy ook meegemaakt. “Dat was 
prachtig. Wĳ stonden elke week met 
een groep van dertig man op het 
dĳkje achter de goal. Toen had je nog 
clubs als Quick Boys en Spakenburg 
die veel supporters meenamen. Dat 
mis ik nu.” 
De hoop om snel te promoveren is 
er dan ook. “Soms staan er nu nog 
maar driehonderd man langs de lĳn. 
Jaren geleden waren dit er minimaal 
zeshonderd. Als die aantallen terug-
keren, krĳgen we misschien die mooie 
jaren van toen weer terug. Langs de 
lĳn, maar ook in de kantine. Het is 

Geboren en getogen in Krabbendĳke, maar inmiddels kan er 
toch wel gezegd worden dat hĳ een echte Kloetingenaar is. 
Elke thuiswedstrĳd is hĳ aanwezig, in goede en slechte tĳden. 
Hĳ heeft een duidelĳke mening over het wel, maar zeker ook 
over het wee binnen de club. We spreken met Eddy Hoogerhei-
de, een supporter met zĳn hart op de tong.EDDY

HOOGERHEIDE
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Eddy verlangt naar de succesjaren met veel publiek langs de lĳn, zoals hier in 
een wedstrĳd tegen Quick Boys.

Het had weinig gescheeld of 
hĳ had allang niet meer in 
Kloetinge gewoond. 

Yannick Sohilait
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EEN SUPPORTER
IN HART EN NIEREN:

“Ik hoop dat we eindelijk
weer een volledig seizoen
kunnen spelen”

goed om te zien dat verschillende 
teams bardienst draaien en de jonge 
Fanatics er wat van proberen te 
maken. Dat komt de club ten goede.”

Eigen jeugd
Eddy kĳkt vol vertrouwen naar 
komend seizoen. Over de aangetrok-
ken spelers is hĳ zeer tevreden. “Zeker 
met de ervaring die Vandepitte en 
Doesburg hebben, denk ik dat er dit 
seizoen iets moois aan zit te komen.”
Het liefst ziet Eddy wat meer 
jeugdspelers doorstromen. Hĳ ziet 
ze de laatste jaren snel vertrekken. 
“Ik vind het jammer dat spelers het 
geduld niet op kunnen brengen om 
een jaartje langer in het tweede of bĳ 

Kloetinge onder 23 te voetballen. Je 
speelt daar ook op een mooi niveau. 
Toch kiezen veel spelers ervoor om 
naar een eerste elftal te gaan waar 
je, met alle respect, in de tweede of 
derde klasse blĳft hangen.” Eddy wil 
aan deze jongens meegeven: “Heb 
soms geduld, wacht je kans af en pak 
die dan.”

Walking Football
Sinds kort staat Eddy zelf ook op het 
veld van het Wesselopark. “Doordat ik 
minder ben gaan werken, heb ik meer 
tĳd voor andere dingen. Zo kwam 
het Walking Football op mĳn pad. De 
bedoeling is om iedere donderdag-
avond op het veld te staan met mĳn 

teamgenoten en af en toe wedstrĳ-
den of een toernooi te spelen.” 
Eddy zou er graag nog wat teamge-
noten bĳ hebben. “Leeftĳdsgenoten 
(of ouder) zou ik willen vragen om 
eens te komen kĳken of mee te doen 
met een training. Zo ben ik ook 
begonnen. Je bent lekker in beweging 
en het is hartstikke gezellig onder-
ling.”
Over ongeveer een jaar gaat Eddy 
volledig met pensioen. “Het eerste 
wat ik dan doe is me aanmelden voor 
de onderhoudsploeg. Maar eerst hoop 
ik dat we eindelĳk weer een volledig 
seizoen kunnen spelen.
Tot op het Wesselopark!”

FOTO JOEP ZOETEWEĲ
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De oortjes staan open. 
Alle aandacht is gericht 
op de trainer. De 
voetballertjes van JO7 
t/m JO12 zĳn onder de 
indruk als middenvelder 
Roy Mulder doceert. 
Training krĳgen en 
gecoacht worden door 
spelers van het eerste 
elftal van Kloetinge, daar 
worden de pupillen van 
onze club stil van.

JEUGD SPELERS

SELECTIESPELERS BEZORGEN PUPILLEN ONVERGETELIJKE MOMENTEN

Op enige afstand kĳkt jeugd-
trainer Ronald lachend naar 
het tafereel. “Dit is prachtig 
voor die gastjes. Ze keken er 
echt naar uit. De jeugd kĳkt 
tegen de ‘grote jongens’ 
op. Wat waren ze rustig en 
oplettend bĳ de uitleg van 
Roy. Dat krĳg ik niet voor 
elkaar op een training.”

Joost Folmer
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Op een zonovergoten zaterdagmorgen op het 
Wesselopark fungeren voetballers van onze eerste 
selectie als trainer van ruim 170 pupillen. De 
teams worden ingedeeld en gaan tĳdens partĳtjes 
en een voetbalestafette de strĳd aan met elkaar. 
Jop Dekker geeft uitleg aan zĳn team hoe de 
estafette werkt. “Ik zal het een keer voordoen. Je 
dribbelt met de bal tussen de hoedjes en probeert 
dan de bal – die in het midden van het veldje ligt 
– te raken.” 
De eerste speler start en legt na de dribbel aan 
voor een schot. Hĳ mist de bal. Aan de overkant 
staat de coach van de tegenstander, Jeremy 
Hubregtse, te lachen. “Heeft Jop het wel goed 
uitgelegd?”, is zĳn reactie na de misser.

Zonnebrandcrème 
Een veld verderop voetballen de teams van hoofd-
trainer Marcel Lourens en Aidan Milot tegen 
elkaar. Terwĳl Marcel zĳn gezicht en nek insmeert 
met zonnebrandcrème (factor 50) scoort het team 
van Aidan. “Hé Marcel. Je staat al met 1-0 achter 
hoor. Wel opletten!”, klinkt het uit de mond van 
de benjamin uit onze eerste selectie. Marcel: “Ik 
heb al een paar handige spelertjes gezien. Leuk 
die gedrevenheid en dat plezier: fantastisch!”

JEUGD SPELERS
KIJKEN OP
TEGEN DE
‘GROTE JONGENS’
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Moed
De pupillen (jongens en meisjes) zĳn leergierig en 
geven alles voor een goed resultaat. Het enthousiasme 
spat eraf en de beleving is enorm. Het onderdeel 
estafette liep bĳ de ploeg van coach Klaas van Hecke 
niet vlekkeloos. Spelers reageren teleurgesteld. Klaas 
roept ze bĳ elkaar. 
Met de armen over elkaar beurt hĳ ze op en spreekt ze 
moed in. “De estafette ging dan niet altĳd even goed, 
maar nu komen de partĳtjes eraan. We kunnen goed 
voetballen. Er is nog niks verloren. Gewoon goed je 
best doen.” Zĳn spelers knikken instemmend. Speler 
Bryan is er duidelĳk over. “De trainers geven best veel 
goeie aanwĳzingen.”

Grote namen
De meeste voetballertjes dragen een shirt van hun 
favoriete club of speler. Martinez, Neymar jr. Ronaldo, 
Messi, Lewandowski, Griezmann, Ziyech of Huntelaar. 
Diversiteit alom. Ze willen vast zo goed worden als de 
speler waar ze fan van zĳn.
De algehele leiding van deze morgen is in handen van
Roy Mulder, de initiatiefnemer. Hĳ stimuleert de 
coaches en geeft de wisselmomenten door. Hĳ daagt 
de trainers ook uit. Roy gekscherend: “Speelt je team 
met de punt naar voren of met puntje naar achteren?” 
De sfeer onder de trainers is op deze manier erg 
ontspannen. Ieder doet zĳn eigen ding. “Als we dit elk 
seizoen herhalen, zĳn er wel een paar verbeterpun-
ten”, stelt Roy kritisch. “Maar over het algemeen zie ik 
alleen maar tevreden gezichten. De kinderen genieten 
met volle teugen.” 
Spelers waarderen de inzet van de coaches. Het 
ontzag voor de voetballers van ons eerste elftal is 
veelzeggend. Enkele spelers vragen zelfs de hand-
tekening van hun (interim) trainer. Daaraan wordt 
door de trainers veelvuldig gehoor gegeven. Ook 
door hoofdtrainer Marcel Lourens. In plaats van een 
handtekening schreef hĳ aan de jeugdige fan: “Ik zie je 
snel in het eerste.”
 
Talent
De trainers hebben hun ogen en oren goed de kost 
gegeven. Het aangeboren vermogen van diverse 
voetballertjes bleef niet onopgemerkt.
Talent genoeg. 
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stadenzeeland.nl
0113 - 21 11 47

aleisure.nl
0113 - 22 84 60

• Actieve verkoopaanpak met een eigenwijze 
touch

• Sportief en gediplomeerd makelaarsteam

• Uitmuntende en uitgebreide woning- en
verkoopresentatie

• Kantoor en etalage in het centrum van Goes

• Zeer actief op o.a. Insta, Facebook en Funda

• Heldere communicatie middels online
verkoopdossier

• Voor verkoop, aankoop, taxeren en
investeren zijn we graag je partner

#DREAMTEAM

Trotse sponsor 
middenstip

Voor een vrijblijvend gesprek 
mag je altijd bellen, mailen of 
gewoon gezellig op ons mooie 
kantoor binnenstappen.

Dam 13, 4461 HV Goes
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Tim de Winter heeft zich in zĳn 
eerste seizoen bĳ Kloetinge nog 
niet aan het thuispubliek kunnen 
presenteren. Na twee uitwed-
strĳden ging er in oktober 2020 
een streep door de net gestarte 
competitie vanwege het corona-
virus. Tim: “Ik kĳk er enorm naar 
uit. De eerste thuiswedstrĳd in 
de competitie met de trouwe 
aanhang langs de lĳn. Alles 
geven voor het team. Extra stapje 
zetten. Tot de laatste minuut. 
Dat past bĳ mĳn mentaliteit. De 
harten van de supporters winnen, 
dat lĳkt me een mooie uitdaging. 
Hopelĳk gaat dat gepaard met 
goals en assists.”

TIM DE

WINTER
WIL DE HARTEN VAN DE SUPPORTERS WINNEN

Ambitie
Aan tafel met Tim (24) merk je de bevlogenheid als het over voetbal gaat. 
De altĳd rustig ogende aanvallende middenvelder kent van binnenuit een 
intrinsieke motivatie. Daarom past de ambitie van vv Kloetinge goed bĳ 
hem. “De club wil terug naar een hoger niveau. Ik vind het mooi dat men 
dat voor ogen heeft en ik hoop mĳn steentje bĳ te dragen. De club straalt 
warmte en gezelligheid uit, maar heeft daarnaast een duidelĳke koers uit-
gezet. Over een swingende en sfeervolle kantine zĳn mĳ al genoeg verhalen 
ter ore gekomen. Nu nog zelf ervaren, dat is het leukst.”

Opladen
Tim, die in Goes samenwoont met zĳn vriendin Maïsha, werkt als applicatie-
beheerder- en medewerker logistiek en voorraadbeheer bĳ CZAV. Voetbal 
alleen beheerst dus niet meer zĳn leven. “Dat was vroeger wel anders. 
Ik train nog altĳd drie keer per week en doe er alles aan om optimaal te 
presteren. Ik heb een vierdaagse werkweek en de maandag is mĳn vrĳe dag. 
Dan kan ik me weer opladen voor de week die komt.”

Uitdaging
Tim is klaar voor zĳn volgende uitdaging in de voetballerĳ. Ooit begonnen 
bĳ vv Kwadendamme liep zĳn voetballoopbaan via JVOZ en vv Goes naar 
onze club. Tim: “De selectie ziet er prima uit. In een seizoen gebeuren er 
altĳd onverwachte dingen, dus is het zaak dat iedereen fit en scherp blĳft. 
We hebben iedereen hard nodig. Er alles aan doen om optimaal te preste-
ren. Wat dat betreft neem ik altĳd een voorbeeld aan Cristiano Ronaldo. 
Knap als je op je zesendertigste nog zo voor je sport leeft.”
Wat Tim betreft kunnen we dus gerust zĳn. Want: goed voorbeeld, doet 
goed volgen.

UITSMIJTERTJE

Samen met uitbaatster Vivian nuttigt Tim
een uitsmĳter bĳ Katoen

FOTO JOEP ZOETEWEĲ

Joost Folmer
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27 NOVEMBER (9)
Heinenoord Neptunus-Schiebr. 14:30
BVCB RVVH 14:30
Heerjansdam Nieuwenhoorn 14:30
Terneuzense Boys XerxesDZB 14:30
Nieuw Lekkerland Kloetinge 14:30
Brielle Papendrecht 14:30
SHO Oranje Wit 15:00

4 DECEMBER (10)
XerxesDZB SHO 14:30
Nieuwenhoorn Nieuw Lekkerland 14:30
RVVH Heinenoord 14:30
Papendrecht BVCB 14:30
Neptunus-Schiebr. Heerjansdam 15:00
Oranje Wit Terneuzense Boys 15:00
Kloetinge Brielle 15:00

11 DECEMBER (11)
Heinenoord XerxesDZB 14:30
BVCB Terneuzense Boys 14:30
Heerjansdam Papendrecht 14:30
Nieuw Lekkerland Oranje Wit 14:30
Brielle RVVH 14:30
Kloetinge Nieuwenhoorn 15:00
SHO Neptunus-Schiebr. 15:00

22 JANUARI (12)
Heinenoord Brielle 14:30
XerxesDZB BVCB 14:30
RVVH Heerjansdam 14:30
Terneuzense Boys Kloetinge 14:30
Papendrecht SHO 14:30
Neptunus-Schiebr. Nieuw Lekkerland 15:00
Oranje Wit Nieuwenhoorn 15:00

29 JANUARI (13)
Nieuwenhoorn Neptunus-Schiebr 14:30
Heerjansdam Heinenoord 14:30
Nieuw Lekkerland BVCB 14:30
Papendrecht XerxesDZB 14:30
Oranje Wit Brielle 15:00
Kloetinge RVVH 15:00
SHO Terneuzense Boys 15:00

5 FEBRUARI (14)
Heinenoord Papendrecht 14:30
BVCB SHO 14:30
XerxesDZB Oranje Wit 14:30
RVVH Nieuwenhoorn 14:30
Terneuzense Boys Nieuw Lekkerland 14:30
Brielle Heerjansdam 14:30
Neptunus-Schiebr. Kloetinge 15:00

12 FEBRUARI (15)
Nieuwenhoorn BVCB 14:30
Heerjansdam Nieuw Lekkerland 14:30
Papendrecht Terneuzense Boys 14:30
Neptunus-Schiebr. RVVH 15:00
Kloetinge XerxesDZB 15:00
Oranje Wit Heinenoord 15:00
SHO Brielle 15:00

19 FEBRUARI (16)
Heinenoord SHO 14:30
BVCB Kloetinge 14:30
XerxesDZB Heerjansdam 14:30
RVVH Oranje Wit 14:30
Nieuw Lekkerland Papendrecht 14:30
Terneuzense Boys Nieuwenhoorn 14:30
Brielle Neptunus-Schiebr. 14:30

12 MAART (17)
Nieuwenhoorn Brielle 14:30
Papendrecht RVVH 14:30
Heerjansdam Terneuzense Boys 14:30
Neptunus-Schiebr. XerxesDZB 15:00
Heinenoord Kloetinge 14:30*
Oranje Wit BVCB 15:00
SHO Nieuw Lekkerland 15:00

19 MAART (18)
Heinenoord Heerjansdam 14:30
BVCB Neptunus-Schiebr. 14:30
XerxesDZB Nieuwenhoorn 14:30
Nieuw Lekkerland RVVH 14:30
Terneuzense Boys Oranje Wit 14:30
Brielle Kloetinge 14:30
SHO Papendrecht 1

26 MAART (19)
Nieuwenhoorn Kloetinge 14:30
RVVH SHO 14:30
Nieuw Lekkerland XerxesDZB 14:30
Heerjansdam BVCB 14:30
Terneuzense Boys Heinenoord 14:30
Papendrecht Brielle 14:301
Oranje Wit Neptunus-Schiebr. 15:00

2 APRIL (20)
Heinenoord Nieuw Lekkerland 14:30
BVCB Papendrecht 14:30
XerxesDZB RVVH 14:30
Brielle Terneuzense Boys 14:30
Neptunus-Schiebr. Nieuwenhoorn 15:00
Kloetinge Oranje Wit 15:00
SHO Heerjansdam 15:00

9 APRIL (21)
BVCB XerxesDZB 14:30
Nieuwenhoorn Heinenoord 14:30
RVVH Kloetinge 14:30
Terneuzense Boys SHO 14:30
Nieuw Lekkerland Brielle 14:30
Heerjansdam Neptunus-Schiebr. 14:30
Oranje Wit Papendrecht 15:00

23 APRIL (22)
XerxesDZB Terneuzense Boys 14:30
Nieuwenhoorn Oranje Wit 14:30
RVVH BVCB 14:30
Papendrecht Heerjansdam 14:30
Brielle Heinenoord 14:30
Neptunus-Schiebr. SHO 15:00
Kloetinge Nieuw Lekkerland 15:00

30 APRIL (23)
Heinenoord RVVH 14:30
Heerjansdam Oranje Wit 14:30
Papendrecht Nieuwenhoorn 14:30
Terneuzense Boys BVCB 14:30
Nieuw Lekkerland Neptunus-Schiebr. 14:30
Brielle XerxesDZB 14:30
Kloetinge SHO 15:00*

14 MEI (24)
BVCB Nieuw Lekkerland 14:30
XerxesDZB Heinenoord 14:30
Nieuwenhoorn Heerjansdam 14:30
RVVH Brielle 14:30
Neptunus-Schiebr. Papendrecht 15:00
Oranje Wit SHO 15:00
Kloetinge Terneuzense Boys 15:00

21 MEI (25)
Heinenoord BVCB 14:30
Heerjansdam RVVH 14:30
Nieuw Lekkerland Nieuwenhoorn 14:30
Papendrecht Kloetinge 14:30
Terneuzense Boys Neptunus-Schiebr. 14:30
SHO XerxesDZB 14:30
Brielle Oranje Wit 14:30

28 MEI (26)
Neptunus-Schiebr. Heinenoord 14:30
BVCB Brielle 14:30
XerxesDZB Papendrecht 14:30
Nieuwenhoorn SHO 14:30
RVVH Terneuzense Boys 14:30
Kloetinge Heerjansdam 14:30
Oranje Wit Nieuw Lekkerland 14:30

25 SEPTEMBER (1)
BVCB Heinenoord 14:30
Nieuwenhoorn Papendrecht 14:30
RVVH Nieuw Lekkerland 14:30
Heerjansdam Brielle 14:30
Neptunus-Schiebr. Terneuzense Boys 15:00
SHO Kloetinge 15:00*
Oranje Wit XerxesDZB 15:00

2 OKTOBER (2)
Kloetinge Heinenoord 15:00*
XerxesDZB Neptunus-Schiebr. 14:30
Terneuzense Boys RVVH 14:30
Nieuw Lekkerland Heerjansdam 14:30
Papendrecht Oranje Wit 14:30
Brielle BVCB 14:30
SHO Nieuwenhoorn 15:00

9 OKTOBER (3)
Heinenoord Terneuzense Boys 14:30
BVCB Nieuwenhoorn 14:30
RVVH XerxesDZB 14:30
Heerjansdam SHO 14:30
Brielle Nieuw Lekkerland 14:30
Neptunus-Schiebr. Oranje Wit 15:00
Kloetinge Papendrecht 15:00

16 OKTOBER (4)
Nieuwenhoorn RVVH 14:30
XerxesDZB Brielle 14:30
Terneuzense Boys Heerjansdam 14:30
Nieuw Lekkerland Heinenoord 14:30
Papendrecht Neptunus-Schiebr. 14:30
Oranje Wit Kloetinge 15:00
SHO BVCB 15:00

23 OKTOBER (5)
Heinenoord Nieuwenhoorn 14:30
BVCB Oranje Wit 14:30
RVVH Papendrecht 14:30
Nieuw Lekkerland Terneuzense Boys 14:30
Heerjansdam XerxesDZB 14:30
Brielle SHO 14:30
Kloetinge Neptunus-Schiebr. 15:00

30 OKTOBER (6)
Nieuwenhoorn XerxesDZB 14:30
Heerjansdam Kloetinge 14:30
Papendrecht Nieuw Lekkerland 14:30
Terneuzense Boys Brielle 14:30
Neptunus-Schiebr. BVCB 15:00
Oranje Wit RVVH 15:00
SHO Heinenoord 15:00

6 NOVEMBER (7)
Heinenoord Oranje Wit 14:30
BVCB Heerjansdam 14:30
XerxesDZB Kloetinge 14:30
RVVH Neptunus-Schiebr. 14:30
Nieuw Lekkerland SHO 14:30
Terneuzense Boys Papendrecht 14:30
Brielle Nieuwenhoorn 14:30

20 NOVEMBER (8)
XerxesDZB Nieuw Lekkerland 14:30
Nieuwenhoorn Terneuzense Boys 14:30
Papendrecht Heinenoord 14:30
Neptunus-Schiebr. Brielle 15:00
Kloetinge BVCB 15:00
SHO RVVH 15:00
Oranje Wit Heerjansdam 15:00

SPEELSCHEMA 2021-2022
EERSTE KLASSE B (onder voorbehoud)

* De speellocatie van deze wedstrĳden is 
omgedraaid. In verband met de periodetitels 
worden ze wel aangemerkt als thuis- en uit-
wedstrĳden volgens het originele schema.

 Kĳk voor het actuele programma op vvkloetinge.nl

EERSTE PERIODE TWEEDE PERIODE DERDE PERIODE
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19 MAART (18)
Heinenoord Heerjansdam 14:30
BVCB Neptunus-Schiebr. 14:30
XerxesDZB Nieuwenhoorn 14:30
Nieuw Lekkerland RVVH 14:30
Terneuzense Boys Oranje Wit 14:30
Brielle Kloetinge 14:30
SHO Papendrecht 1

26 MAART (19)
Nieuwenhoorn Kloetinge 14:30
RVVH SHO 14:30
Nieuw Lekkerland XerxesDZB 14:30
Heerjansdam BVCB 14:30
Terneuzense Boys Heinenoord 14:30
Papendrecht Brielle 14:301
Oranje Wit Neptunus-Schiebr. 15:00

2 APRIL (20)
Heinenoord Nieuw Lekkerland 14:30
BVCB Papendrecht 14:30
XerxesDZB RVVH 14:30
Brielle Terneuzense Boys 14:30
Neptunus-Schiebr. Nieuwenhoorn 15:00
Kloetinge Oranje Wit 15:00
SHO Heerjansdam 15:00

9 APRIL (21)
BVCB XerxesDZB 14:30
Nieuwenhoorn Heinenoord 14:30
RVVH Kloetinge 14:30
Terneuzense Boys SHO 14:30
Nieuw Lekkerland Brielle 14:30
Heerjansdam Neptunus-Schiebr. 14:30
Oranje Wit Papendrecht 15:00

23 APRIL (22)
XerxesDZB Terneuzense Boys 14:30
Nieuwenhoorn Oranje Wit 14:30
RVVH BVCB 14:30
Papendrecht Heerjansdam 14:30
Brielle Heinenoord 14:30
Neptunus-Schiebr. SHO 15:00
Kloetinge Nieuw Lekkerland 15:00

30 APRIL (23)
Heinenoord RVVH 14:30
Heerjansdam Oranje Wit 14:30
Papendrecht Nieuwenhoorn 14:30
Terneuzense Boys BVCB 14:30
Nieuw Lekkerland Neptunus-Schiebr. 14:30
Brielle XerxesDZB 14:30
Kloetinge SHO 15:00*

14 MEI (24)
BVCB Nieuw Lekkerland 14:30
XerxesDZB Heinenoord 14:30
Nieuwenhoorn Heerjansdam 14:30
RVVH Brielle 14:30
Neptunus-Schiebr. Papendrecht 15:00
Oranje Wit SHO 15:00
Kloetinge Terneuzense Boys 15:00

21 MEI (25)
Heinenoord BVCB 14:30
Heerjansdam RVVH 14:30
Nieuw Lekkerland Nieuwenhoorn 14:30
Papendrecht Kloetinge 14:30
Terneuzense Boys Neptunus-Schiebr. 14:30
SHO XerxesDZB 14:30
Brielle Oranje Wit 14:30

28 MEI (26)
Neptunus-Schiebr. Heinenoord 14:30
BVCB Brielle 14:30
XerxesDZB Papendrecht 14:30
Nieuwenhoorn SHO 14:30
RVVH Terneuzense Boys 14:30
Kloetinge Heerjansdam 14:30
Oranje Wit Nieuw Lekkerland 14:30






