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■■■■ 
KAEFER Nederland B.V. & KAEFER België N.V. = KREFER 

> Isolatiewerken

> Steigerbouw

> Tracing

Wĳ duimen op het allerhoogste niveau voor een veilig
en succesvol voetbalseizoen voor vv Kloetinge!!
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Bestuur
Voorzitter Jan-Kees de Bruine voorzitter@vvkloetinge.nl 0651 836 127
Secretaris Anouk Meĳer secretariaat@vvkloetinge.nl 0653 540 645
Penningmeester vacant
Jeugdzaken Marĳn Meĳboom jeugdzaken@vvkloetinge.nl 0620 419 004
Voetbaltechnische zaken Dirk Rooze technischezaken@vvkloetinge.nl 0623 074 120
Wedstrĳdzaken Antoine van Goethem wedstrĳdzaken@vvkloetinge.nl 0638 543 160

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

Jeugdcommissie
Voorzitter Marĳn Meĳboom jeugdzaken@vvkloetinge.nl 0620 419 004
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
Vertrouwenspersonen Ton de Craene vertrouwenspersoon@vvkloetinge.nl

Karen Boele

Businessclub vv Kloetinge
Voorzitter John Heĳnsdĳk voorzittter@bckloetinge.nl 0623 911 026
Penningmeester Mark Schuit penningmeester@bckloetinge.nl 0622 292014 
Secretaris Robert Verhage secretaris@bckloetinge.nl 0621 520 202
Communicatie Tamara Flore communicatie@bckloetinge.nl 0616 602 135

Opgericht 28 november 1931
Aantal leden 950
Clubkleuren:
shirt groen-wit gestreept,
broek wit, kousen wit-groen

Teams:
9 senioren mannen wo.2 O23 teams
3 senioren vrouwen
4 teams JO19
3 teams JO17 + 1 MO17
2 teams JO16
2 teams JO15 + 3 MO15
3 teams JO14
3 teams JO13 + 2 MO13
8 teams JO12/JO11
10 teams JO10/JO9/JO8/JO7 
1 45+ team
1 team walking football

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

Terrein:
Wesselopark
Noordeinde 5c
4481 BJ Kloetinge

Postadres:
Postbus 454
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 213173
(alleen op wedstrĳddagen 
bereikbaar)
e-mail: info@vvkloetinge.nl
website: www.vvkloetinge.nl
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WIL DE KRACHTEN BUNDELEN

Het woord ‘ontwikkeling’ is een veelgebruikte kreet in de (amateur)sport. 
Geregeld is het iets onzichtbaars en ongrĳpbaars. Zo nu en dan kan alles en ie-
dereen meegenieten met de behaalde successen. Zo’n seizoen was de jaargang 
2021-2022. Op en buiten het veld werd het woordje ‘ontwikkeling’ zichtbaar en 
tastbaar.
De realisatie van het kunstgrasveld, omheind door lichtmasten, was de eerste 
aanzet. Een aantal vrĳwilligers speelden hierbĳ een belangrĳke rol, waaronder 
Sjors Koole en Rob Rambat. Sjors ontfermt zich in het dagelĳks leven over de 

VOORZITTER

JAN-KEES
DE BRUINE
Dankzĳ de hulp van enkele vrĳwilligers kwam de realisatie van het 
kunstgrasveld (met verlichting) in een stroomversnelling terecht. 
Voorzitter Jan-Kees de Bruine roept iedereen die Kloetinge een warm 
hart toedraagt op om zĳn of haar kennis en kunde te delen. “Er valt 
echt op alle vlakken meer uit de vereniging te halen.”

sportaccommodaties in de gemeente 
Dordrecht. Rob is inmiddels met 
pensioen. Hĳ werkte als zelfstandige in 
de projectbranche. 
Jan-Kees: ,,Zĳ zĳn volwaardige gespreks-
partners voor de gemeente. Beide 
mannen weten exact waar ze het over 
hebben. Ik hoop dat meerdere mensen 
hun kennis en kunde op deze manier 
met de club willen delen.”

Geen ‘koelkastverhaal’
Later volgde er sportief succes. Afgelo-
pen seizoen werden diverse jeugdteams 
kampioen. JO19-1 promoveerde naar 
de eerste divisie en het team van 
Vrouwen 1 werd kampioen in de vierde 
klasse (zie ook pag. 60,  64 en 67). Als 
klap op de vuurpĳl verzekerde onze 
hoofdmacht zich van het kampioen-
schap in de eerste klasse. Feest dus!
Voorzitter Jan-Kees de Bruine is trots 
op de behaalde resultaten. Achterover-
leunen staat echter niet in zĳn woor-
denboek. “We moeten niet verlekkerd 
blĳven kĳken naar het verleden.
Elke dag willen we stapjes zetten om Sportief succes voor zowel JO19-1 (links) als onze hoofdmacht

Len Wolters
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beter te worden.”
Ook tĳdens de huidige voetbaljaar-
gang wil de voorzitter zichtbare 
successen behalen. ,,Het ambitieplan 
moet geen ‘koelkastverhaal’ worden. 
Er worden nog altĳd concrete stappen 
gezet om de vereniging klaar te 
stomen voor de toekomst. We merken 
een echte omslag bĳ de gemeente. 
We worden meermaals uitgenodigd 
en er wordt echt doorgepakt. Dat is 
een verademing. We zĳn het immers 
verplicht naar onze leden toe.”

Aanpak velden
De kogel is door de kerk: na dit 
seizoen worden veld 2, 3 en de toplaag 
van veld 5 (trainingslocatie) vervan-
gen. ,,Veld 3 wordt een kwartslag 
gedraaid”, weet Jan-Kees. “Dit heeft 
met ons einddoel te maken. In de 
toekomst wil de club een ‘verenigings-
gebouw’ realiseren, waar de kantine, 
businessclub en supportersvereniging 
gezamenlĳk in gehuisvest worden. 
Het is nog niet duidelĳk of veld 3 
opnieuw natuurgras wordt of een 

combinatie tussen gras en kunstgras. 
De gemeente ziet een volledige 
kunstgrasmat niet zitten. Het veld 
moet voldoen aan de eisen van deze 
tĳd. Vanwege de omvang van onze 
club moeten we de velden optimaal 

kunnen gebruiken, ook om op te 
trainen. Veld 3 is al jaren een zorgen-
kindje.”

De Goesenaar hoopt dat de behaalde 
successen (sportief en verenigings-
breed) het vuur aanwakkeren bĳ meer-
dere sympathisanten van Kloetinge. 
“Ik daag de mensen uit: deel je kennis 
en ervaring. Wĳ als bestuur hebben 
niet alle wĳsheid in pacht.”
Jan-Kees realiseert zich dat een vaste 
functie binnen de club voor sommigen 
een struikelblok is. “Ik hoop dat meer 
mensen zullen zeggen: ik vind er iets 
van én ik ga er iets aan doen. Op het 
moment dat er meerdere mensen 
‘gezond kritisch’ met ons meekĳken, 
kunnen we meer realiseren. Dat mag 
uiteraard ook op projectbasis.”

Meer informatie over het ambitiedo-
cument is te vinden via vvkloetinge.nl. 
Rechtsboven in de hoek bĳ ‘zoek’, kunt 
u het volgende invoeren: Ambitieplan 
Wesselopark.

Jeugdstadion
Het volgende project is het 
realiseren van een ‘jeugdstadi-
onnetje’ achter de tribune. Dit 
plan is vooralsnog toekomst-
muziek. Jan-Kees hoopt in de 
komende maanden de juiste 
snaar te raken bĳ de gemeen-
te. “Bĳ de vervanging van de 
velden is het benodigde mate-
riaal op het sportpark aanwe-
zig. Ik heb stille hoop dat we 
direct kunnen doorpakken.”

‘MORGEN MOETEN WE
NET IETS BETER WILLEN 
ZIJN DAN VANDAAG’

Zittend aan de Goese haven daagt Jan-Kees de mensen uit
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De grootste club
Met zĳn overstap naar Kloetinge 
keert Van Poelje terug naar zĳn 
wortels. Zeeland is de provincie waar 
hĳ is opgegroeid en waar zĳn ouders 
nog steeds wonen. “Ik heb zes jaar bĳ 
Baronie in Breda gewerkt. Daar heb ik 
destĳds voor gekozen, omdat dat de 
grootste club van West-Brabant was. 
Nu wilde ik heel graag hier aan de 
slag, omdat ik vind dat Kloetinge de 
grootste club van Zeeland is.”

Van Poelje - die eerder onder meer 
GPC Vlissingen, de jeugd van Sparta, 
Vlissingen en Dinteloord onder zĳn 
hoede had - bracht Baronie eerst 
terug naar de hoofdklasse. Afgelopen 
seizoen volgde op overtuigende wĳze 
de promotie naar de derde divisie. 
Door zĳn collega-trainers werd hĳ 
verkozen tot trainer van het jaar in 
het district Zuid 1.

Risicootje
Toen hĳ in januari tekende op het 
Wesselopark, stond Kloetinge op 
achterstand in de eerste klasse, 
terwĳl hĳ op hoofdklasseniveau wilde 
werken. “Dat was wel een risicootje. 
Maar gezien de kwaliteit van het 
elftal had ik wel verwacht dat ze het 
zouden gaan redden. En als dat niet 
was gelukt, dan waren we dit seizoen 
direct kampioen geworden.”

Sfeer en publieke belangstelling
Van Poelje is onder de indruk van 
de vereniging. “Hoe het hier leeft, 
de sfeer en publieke belangstelling, 
dat heb je nergens. Baronie is ook 
een prachtige club, maar daar leeft 
het veel minder, omdat het echt een 
stadsclub is. Hier heb je ook veel meer 
mogelĳkheden, met Onder 23 en 
Onder 19 die op hoog niveau spelen.
Dat alles maakt Kloetinge een 
fantastische vereniging om stappen 

te kunnen zetten. Die ambitie is er en 
dat spreekt me enorm aan, want ik 
ben zelf ook ambitieus. Ik wil presta-
ties boeken en dat kan bĳ deze club 
en met deze selectie. Ook de mensen 
eromheen zĳn allemaal bevlogen en 
hebben een energie die ik zelf ook 
heb. Dan voel ik me als een vis in het 
water. Ik sta te popelen om er iets 
moois van te maken.”

Geen grĳze muis
Met Kloetinge wil Van Poelje direct 
presteren. “De vierde divisie is een 
mooi niveau om te starten, maar het 
moet niet ons eindstation zĳn. Onze 
doelstellingen liggen hoger, al weet 
je nooit hoe dat in zo’n eerste jaar 
uitpakt. Op dit niveau zĳn er geen 
echte zwakke broeders. Je moet dus 
ook niet te hoog van de toren blazen, 
maar we willen in elk geval geen 
grĳze muis zĳn.”

JURRIAAN
VAN

POELJE
legt de lat nog wat hoger
Afgelopen seizoen loodste hĳ Baronie naar het kam-
pioenschap en daarmee naar de derde divisie. Nu, als 
hoofdtrainer van het vlaggenschip van Kloetinge, is 
Jurriaan van Poelje (46) niet minder ambitieus. “Ik sta 
te popelen om er iets moois van te maken.”

Rolf Bosboom
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Hĳ weet uit eigen ervaring wat er op 
dit niveau wordt gevraagd. “Het is 
prachtig om kampioen te worden in 
de eerste klasse, maar als je wilt mee-
draaien in de vierde divisie, moeten 
we allemaal de lat wat hoger leggen. 
Dat gaan we dus ook doen. Het eerste 
aandachtspunt waarmee we aan de 
gang gaan is het verdedigen. Voor de 
eerste klasse was dat prima, omdat 
niet elke fout direct wordt afgestraft. 
In de vierde divisie gebeurt dat wel. 
Daar kunnen we echt stappen in 
zetten.”

Van Breda naar Maastricht
Van Poelje vestigt zich niet in Zeel-
and. Vlak voor de zomer verhuisde 
hĳ van Breda naar Maastricht. “Mĳn 

vrouw komt daar vandaan en zĳ 
wilde graag terug. Ik kan het goed 
combineren. Het is misschien wat 
verder dan normaal, maar voor mĳ 
is het geen enkel probleem en voor 
de club gelukkig ook niet. Naast het 

voetbal ben ik twee dagen in de week 
gymleraar. Op de andere dagen rĳd 
ik op mĳn gemak naar Kloetinge. Ik 
zal hier als eerste zĳn en als laatste 
weggaan.”

‘EEN FANTASTISCHE
VERENIGING OM STAPPEN 
TE KUNNEN ZETTEN’
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Vlnr: Hicham Benhammou, Marcel Kole (ass. trainers) en Jaco van der Schee keeperstrainer)
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werk aan
je toekomst

KIES EEN
OPLEIDING
IN DE BOUW

WWW.BOUWMENSENZUIDWEST.NL

TIMMEREN

STUKADOREN

TEGELEN

METSELEN

TIMMER & MEUBELINDUSTRIE

Alles onder één dak
vloeren
raamdecoratie
gordĳnen
kasten op maat
shutters

vloerverwarming
behang/schilderwerk
interieuradvies

Goes
Dirk Dronkersweg 3a
4462 GA Goes
(0113) 56 77 96
verkoop@wahgoes.nl
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Menselĳke maat
Junior: “De voortdurende discussie 
met de verzekeraar over het feit of 
mĳn gezondheidsklachten door het 
ongeluk komen, bezorgen je een 
gevoel van onwaardigheid. Je bent 
een dossiernummer. Er is in die negen 
jaar vanuit de verzekeraar niet één 
keer aan mĳ gevraagd hoe het met 
me gaat. Nee, van empathie was 
geen sprake. Jorg Moens van Vici 
Advocaten heeft me vanaf het begin 
uitstekend bĳgestaan. Vanwege de 
oprichting van Stipt letselschade en 
het overzetten van letselschadedos-
siers van Vici advocaten naar Stipt 
letselschade, heeft André Rotte in 
samenspraak met Jorg Moens de laat-
ste fase van mĳn zaak gedaan. André 
Rotte van Stipt letselschade heeft er 
uiteindelĳk voor gezorgd dat we de 
zaak konden regelen met de verzeke-
raar. Daar ben ik hem enorm dank-
baar voor. Helder in de communicatie 

en vooral een menselĳke maat. André 
kwam voor mĳn rechten op. Dankzĳ 
hem hoefden we mĳn zaak niet voor 
de rechter uit te vechten.”

Twee werelden
Junior van Loveren heeft vanwege 
het letsel dat hĳ opliep geen enkele 
schoolopleiding af kunnen maken en 
is voor honderd procent afgekeurd. 
Junior: “Ik kreeg als elfjarige een 
VWO-advies. Door mĳn voortdurende 
hoofdpĳn en concentratieproblemen 
was studeren echter geen optie. Een 
traject van revalidatie met allerlei 
onderzoeken was ook een van de 
gevolgen van het ongeval. Evenals 
de grote impact op ons gezinsleven. 
Iedereen was erbĳ betrokken en het 
frustrerende traject van de schadere-
geling duurde ontzettend lang. Door 
de onzekerheid leef je eigenlĳk in 
twee werelden.”

‘Erg dankbaar dat
Stipt letselschade 
voor mĳn recht is 
opgekomen’

JUNIOR van Loveren
KAN WEER BOUWEN AAN EEN NIEUWE TOEKOMST

STIPT LETSELSCHADE IS DE
SHIRTSPONSOR VAN KLOETINGE 1,2 EN O23

Hĳ was elf jaar toen de personenauto van zĳn vader op een voorrangsweg 
werd aangereden. Junior van Loveren zat op de passagiersstoel. Bĳ het 
ongeluk liep Junior hersenletsel op. Een jarenlange discussie met de 
aansprakelĳke tegenpartĳ is de 20-jarige Junior niet in de koude kleren 
gaan zitten. 

Ontspanning
Gelukkig kan Junior, nu alles met de 
verzekeraar is geregeld, vooruitkĳken 
en het verleden achter zich laten. 
Door de goede financiële regeling 
hoeft hĳ zich geen zorgen meer te 
maken en kan Junior bouwen aan een 
nieuwe toekomst. Daarbĳ hoort ook 
dat hĳ weer tegen een balletje kan 
trappen.
Junior: “Jarenlang heb ik me heel veel 
moeten ontzeggen. Voetbal geeft 
mĳ ontspanning. Enorm belangrĳk in 
mĳn situatie.” 

Houvast
Junior heeft tot slot nog een tip. “Ik 
hoop natuurlĳk niet dat mensen in 
een situatie terechtkomen zoals ik 
die ervaren heb. Maar ik wil mensen 
uit de provincie Zeeland en ver daar 
buiten nog wel een advies geven. Bel 
na een ongeval met letsel zo snel 
mogelĳk Stipt letselschade. Zĳ rege-
len dat slachto¯ers van een ongeval 
krĳgen waar ze recht op hebben.”

Joost Folmer

Links André Rotte van Stipt met pechvogel Junior
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Het was een avond om nooit te 
vergeten: vrĳdag 20 mei 2022. Voor 
meer dan tweeduizend toeschouwers 
haalde Kloetinge op eigen veld de ti-
tel in de eerste klasse binnen, dankzĳ 
een 3-1-overwinning op Terneuzense 
Boys. Het eerste kampioenschap in 
de clubhistorie op eigen veld zorgde 
voor een ongekend feest.
Marcel Lourens geniet nog steeds na. 
“Er is hier iets gebeurd waar men het 
over vĳftig jaar nog over heeft. Dit 
pakken ze ons nooit meer af. Weken 
later kwamen er nog steeds mensen 
naar me toe om me te feliciteren. 
Iedereen gunde het ons ook.”

Discussie
Hoewel de titel met ruime voorsprong 

werd veroverd, begon het seizoen 
moeizaam. Ondanks de hoge ambi-
ties werden te veel punten gemorst, 
haalden niet alle spelers hun niveau, 
kampte vooral de verdediging met 
afwezigen en was er intern discussie 
over de speelwĳze.
In november kwam de competitie stil 
te liggen door een nieuwe lockdown. 
Kloetinge was toen richting het 
rechterrĳtje gezakt, mede doordat 
het minder wedstrĳden had gespeeld 
dan de rest. Na de hervatting van de 
competitie in februari kwam de ploeg 
alsnog op stoom, vooral dankzĳ de 
scoringsdrift van toptalent Dano 
Lourens. “Toen kwamen de punten 
binnen. En na een overwinning hoef 
je niemand iets uit te leggen.”

In slaap gevallen
De titel was de kroon op vĳf jaar hard 
werken. De terugkeer van Kloetinge 
in de hoofdklasse (nu vierde divisie)  
is een kwestie van lange adem 
geweest. De ambitie lag er, maar in 
de praktĳk werd er te weinig werk 
van gemaakt, analyseert Lourens. Het 
vlaggenschip van de club leefde te 
weinig, de selectie kwam tekort en de 
aansluiting vanuit de jeugd haperde. 
“De club was in slaap gevallen. Pas 
in mĳn tweede jaar kwam bĳ mĳ het 
besef: ik wil wel door, maar dan moet 
er echt iets veranderen.”

Met een prachtig 
kampioenschap nam 
Marcel Lourens afgelo-
pen seizoen afscheid als 
trainer van de hoofd-
macht van Kloetinge. 
Toch blĳft hĳ nauw 
betrokken bĳ de club. 
“De derde divisie moet 
ons doel zĳn.”

MARCEL LOURENS
GENIET NOG STEEDS NA

‘NA EEN OVERWINNING
HOEF JE NIEMAND IETS UIT
TE LEGGEN’

Samen met z’n labradoodle Kiki
Rolf Bosboom
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Ambitieplan
Dat gebeurde dankzĳ de impulsen 
van Dirk Rooze, bestuurslid techni-
sche zaken. “Er lag een ambitieplan. 
Alles was netjes op papier gezet, 
maar ik had het idee dat niemand 
er echt naar handelde”, zegt Rooze. 
‘Project 2020’ moest daar verandering 
in brengen. “We hebben onze kop 
boven het maaiveld uitgestoken, een 
beetje stoer gedaan”, aldus Lourens. 
“Dat is eigenlĳk heel on-Kloetings.”
Het was wel de basis van het succes. 
Het ‘nieuwe’ Kloetinge weet sterke 
spelers aan zich te binden. Bovendien 
spelen Onder 23 en de beste jeugd-
teams op hoog niveau, waardoor 
talent zich volop kan ontwikkelen. 
Dankzĳ de aanleg van kunstgras heeft 
het Wesselopark sinds vorig jaar ook 
een hoofdveld dat bĳ de ambities 
past.

Kleur op onze wangen
Kloetinge leeft nu meer dan ooit, 
constateren Lourens en Rooze. “Suc-
ces brengt uitstraling met zich mee. 
Je merkt dat mensen het eerste elftal 
enorm hebben gemist. De club-identi-
teit was een beetje verdwenen, maar 
nu hebben we de kleur weer terug op 
onze wangen.”

Marcel Lourens blĳft in een advise-
rende rol betrokken bĳ de club. “Ik 
moet er niet aan denken om nu bĳ 
een andere vereniging aan de slag te 
gaan. Dat komt nooit in de buurt bĳ 
wat ik met Kloetinge heb.”

Fundament van de toekomst
Met het halen van de hoofdklasse 

(vierde divisie) stoppen de ambities 
niet. “De doelstelling van Lourens is 
het fundament van de toekomst”, 
zegt Rooze. “Dat fundament mag 
niet afbrokkelen. We hebben een 
startschot gegeven om weer in de 
top van het amateurvoetbal mee te 
kunnen doen.”

Linkerrĳtje verkennen
“De selectie heeft opnieuw een kwa-
liteitsimpuls gehad”, zegt Lourens. 
“Die is deze eeuw nog niet zo goed 
geweest. Met deze groep kunnen 
we volgens mĳ het linkerrĳtje gaan 
verkennen. De tweede divisie gaan 
we nooit halen. Dat moet je ook niet 
willen, maar de derde divisie moet 
ons doel zĳn. Anders raak je weer 
verzadigd.”

‘SUCCES BRENGT
UITSTRALING MET ZICH MEE’

Dirk Rooze Eindelĳk kampioen!
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A
• ABN AMRO
• AddMark
• Advocatenkantoor Zeeland
• Afbouwned bv
• Allro-Plast Carrosserieën
• AMZ Borssele
• Autofit Group
• Auto Kievit
• Auto Poppe

B
• De Baar Touringcars
• Baker Tilly
• Bakker Boer
• De Bie Sportpoint
• Biercafé De Pompe
• BooNe Optiek
• Bouwbedrĳf Joziasse
• 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
• Ceelandia Scheepvaart
• De Clavers
• Cleaning Service Goes
• Colĳn Beveiliging
• Covebo
• CS Telecom
• CZAV - Agri Snellaad

D
• Dakotech
• DC Energie Trading
• Delmeco Group bv
• Delta Energie
• Delta Makelaardĳ
• Delta Paints
• J.C. Dekker bv
• 360 DPS bv
• DRV Acc. & Belastingadviseurs
• DHC Zeeland

E
• Ecotank
• EDW Autolease

• Elie Beveiliging
• El Toro
• Endless Hair
• Everbake Group bv

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

G
• G&B Vis- en Vleeshandel
• Geĳtenbeek Top Movers
• Goese Golf
• Grafisch Bedrĳf Goes
• Groeneveld Exploitatie bv

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

I/J
• Indoor Padel Kapelle
• ING
• Injuriam Expertise bv
• Intra Interieurbouw
• IVECO Schouten bv
• ITN Groep
• Jacob Boer bv
• De Jager Tolhoek
• Jobmaniac Goes bv
• Tandprothetische Praktĳk

L. Jobse
• Gerrit de Jonge Techniek
• Jumbo

K
• Hotel en Brasserie Katoen
• Klok’uus
• Kloosterboer Services bv
• De Ko²eboer 
• De Koeĳer Schilders
• Kookwereld Goes
• Kruitbosch Print & Sign
• Krĳn Verwĳs Yerseke bv

• Kuĳpers Utiliteit Zuid
• Kwakkenbos Bewindvoeringen
• Kĳk op Drank

L
• Letzer bv aannemingsbedrĳf
• LEO Interieurgroep bv
• Bouwbedrĳf J. v/d Linde
• Lima Beach 
• Livingstone bv
• LMG
• BouwCenter Logus
• LI Sports bv 

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

N
• Nedbase
• Neem Dirk
• Nilsson

Communicatie Kunstenaars
• Nĳsse Assurantiën bv
• Nutswerk bv

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

Piet van Oost bv

P
• Tuincentrum/Hoveniersbedrĳf 

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

R
• Rabobank Oosterschelde
• Renewi
• Restaurant 32
• Technisch Handelsbureau 

Rensa bv

• Rico’s Glas- en Gevelreiniging
• Rico Moda
• Robo Marine Holding
• Bouwbedrĳf Rĳk
• Acc.- en adviesgroep Rĳkse
• Rob Jacobs Mannenmode
• Roode Handel
• RoosRos Architecten

S
• Aann.bedrĳf Van Sabben bv
• Sigma Personeelsdiensten
• Sligro Goes
• So What Nederland bv 
• Smulderstextiel.nl
• Stad & Zeeland NVM Makelaars
• Stipt Letselschade

T
• Techno West Services
• Ten Brink Opticiens - Eye Wish

Vlissingen
• Tolhoek Keukens
• Traas Zuidwest Nederland bv
• TRIAS Notarissen
• Timmerman Makelaardĳ

U
• UPTA Horeca Automatisering

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

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

Z
• Zandee Kloetinge bv
• De Zeeuwse Alliantie
• Zeeland Expertise 
• Zeeuws Zakelĳk
• Zichtbaar
• Installatiebedrĳf 

Zuidweg-Zwartepoorte
• ZSB Constructie

VOOR INFORMATIE BUSINESSCLUB: INFO@BCKLOETINGE.NL  |  BCKLOETINGE.NL

LEDENLIJST
BUSINESSCLUB
KLOETINGESAMEN PRESTEREN
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ONZE VISIE “Een business-community, gedragen door betrokken vrĳwilligers, is 
een uitstekend platform om een relevante bĳdrage te leveren aan 
de vereniging, de betrokken ondernemers en de maatschappĳ.”

ONZE
OPSTELLING

“Ik heb het voorrecht om voorzitter te zĳn van het dagelĳks 
bestuur. Robert Verhage is secretaris, Tamara Weezepoel-Flore 
heeft communicatie als aandachtsgebied en Rick Smit is vanuit 
Kloetinge Fanatics als algemeen bestuurslid toegetreden. Met 
ingang van dit seizoen is Mark Schuit (ook Kloetinge-DNA) gestart 
als penningmeester en vervangt daarmee Abko Nĳsse. Wĳ zĳn 
Abko dankbaar voor zĳn bĳdrage tĳdens de afgelopen jaren.”

ONZE
AGENDA

“Het komende seizoen ontvangen wĳ u natuurlĳk graag op het 
Wesselopark op wedstrĳddagen. Momenteel zĳn we ook bezig 
met het opstellen van een event-kalender; activiteiten en bĳeen-
komsten afgestemd op de interesses van onze leden. We hebben 
al best wat inspiratie maar input hiervoor is natuurlĳk altĳd 
welkom.”

ONZE LEDEN “De BCK telt ruim 160 leden en dit aantal is de afgelopen 5 jaren 
verdubbeld! De commerciële commissie (met vertegenwoordi-
gers vanuit de hele vereniging) heeft hier een belangrĳke rol in 
gespeeld. Deze commissie benadert met succes nieuwe potentiële 
sponsoren om een nog stevigere basis te crëeren voor het realise-
ren van de ambities van de club.”

We zĳn gepromoveerd! 
Natuurlĳk bedoel ik daarmee 
de promotie van het 1e elftal 
naar de 4e divisie maar 
zeker ook de stap die de 
vereniging als geheel heeft 
gemaakt. Ik ben trots op de 
positieve ontwikkelingen 
die ik in de hele vereniging 
op alle fronten zie en de 
inspanningen van vrĳwilli-
gers daarbĳ.
Diezelfde ontwikkeling 
vindt ook in de Businessclub 
plaats; er is historisch een 
prachtig netwerk ontstaan 
en uitgebouwd waarnaar 
vanuit de voetbalwereld, 
maar ook daarbuiten, met 
respect en waardering wordt 
gekeken. Misschien is het wel 
eens aardig om wat dieper in 
te gaan op het “spelconcept” 
van de BCK.

WĲ STAAN KLAAR OM SAMEN TE PRESTEREN!
Wilt u meedenken met ons of op een andere manier betrokken zĳn bĳ de 
businessclub of vereniging? Bel of mail mĳ!
John Heĳnsdĳk  -  voorzitter@bckloetinge.nl  - 0655 397 359

ONZE MISSIE:

‘SAMEN
PRESTEREN’
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John Heĳnsdĳk
voorzitter Businessclub
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De favoriete 0.0
van Nederland!
Now you can.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

#590 HNK 00 ADV 463x141mm_WT.indd   1 27/07/2021   09:29

www.roegiersglas.nl 0113-577221 www.dekoeijerschilders.nl 0113-577220

Bouwbedrijf v.d. Weert

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Bachlaan 62
4462 JL Goes

Tel. 06-30 44 57 71
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Die kunst verstaat de Goesenaar wel. ”Het is allemaal wat strakker in deze tĳd. 
Maatje kleiner soms ook. Oversized is voorlopig van de baan. Casual is hot. Men-
sen willen er sportiever bĳlopen. Rob Jacobs Mannenmode is ook gespecialiseerd 
in maatkostuums. We hebben een vaste fabrikant die hoogwaardige kwaliteit 
levert. Nee, daar dragen klanten heden ten dage nauwelĳks nog een stropdas 
bĳ. Sinds Prins Claus die bĳ een o²ciële toespraak heeft uitgedaan, is het bergaf-
waarts gegaan met het beknellende accessoire.”

Aandacht
Marc Jacobs is een mensenmens. ”Ik vind sociale contacten enorm belangrĳk. 
Zo’n tien jaar lang was ik barman bĳ El Toro Goes en café De Post. Lekker onder 
je leeftĳdgenoten. In mĳn vak is de persoonlĳke aandacht voor een klant één van 
onze sterke punten. Meedenken. Een klant moet tevreden onze winkel verlaten. 
Mond-tot-mond reclame, dat is eigenlĳk het beste.”

Beweging
De voormalig jeugdspeler van vv Kloetinge is met Rob Jacobs Mannenmode lid 
van onze BusinessClub Kloetinge. “De liefde voor Kloetinge is altĳd gebleven. De 
voetbalvereniging en haar BusinessClub zĳn voortdurend in beweging. Dat spreekt 
me enorm aan.”

Marc: ”Na mĳn opleiding Middelbaar 
Middenstands Onderwĳs ben ik be-
gonnen bĳ Houtbrox in Breda. Ik heb 
vervolgens een leerzame periode gehad 
bĳ Hugo Boss en Tip de Bruin in Am-
sterdam. Daarna heb ik nog ervaring 
opgedaan bĳ de Society Shop in Breda. 
In 2003 ben ik uiteindelĳk neergestre-
ken in Goes, in de Ganzepoortstraat. In 
de zaak van mĳn vader Rob.
Dat was wel even wennen in het begin. 
Je kĳkt als jongere toch wat anders 
aan tegen de manier waarop je handel 
drĳft. Nadat mĳn vader een stapje 
terug heeft gedaan, heb ik de algehele 
leiding overgenomen.”

Stropdas
De kledingstĳl verandert voortdurend. 
Dan is het zaak om mee te bewegen. 

‘VOORTDUREND INSPELEN
OP VERANDERINGEN IN DE MODEWERELD’
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Joost Folmer

Marc Jacobs (links) 
en medewerker

Ron Steenbakker 
denken mee

met de klant

EEN BEGRIP
IN DE GANZESTADROB JACOBS

M A N N E N M O D E
Kleren maken de man. Marc Jacobs (48) van ‘Rob Jacobs 
Mannenmode’ kan het weten. Ruim zesentwintig jaar 
doet hĳ zĳn uiterste best om iedere klant goed gekleed 
naar buiten te laten gaan. Good looking en modieus. 
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De stemming zat er
vooraf al goed in.
Een aantal sponsoren
rekenen op een goede afloop.
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E I N D E L I J K !

Hand in hand opkomen
met de aanstaande kampioenen.
De voetballertjes van
Kloetinge JO7 beleefden een
onvergetelijke avond.

HET FEEST KAN 
BEGINNEN,
WANT WIJ ZIJN 
BINNEN
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Een kampioenschap
vier je natuurlijk met een biertje

De jeugd was
in groten getale van de partij,

FORZA KLOETINGE OLÉ.
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K l
oet

inge draag je

in j e hart

FOTOGRAFIE:
RON QUINTEN
ANITA & DIRK VELDHOF

EN DIK VERDIEND!

Na het binnenhalen van
de titel kraait de haan victorie.

Jefry en Milan
schreeuwen het uit.
“We zijn kampioen”
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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 
VV Kloetinge

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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“Ik ben hier met open armen 
ontvangen”, zegt Reguillo. 

“De warmte die ik op de eerste 
dag voelde, heb ik het hele 

seizoen ervaren. Ik voel me 
echt gewaardeerd. Eigenlĳk ben 

ik nu nog meer gedreven dan in 
mĳn laatste jaar bĳ Hoek. Dat zit 
sowieso in mĳ. Ik speel altĳd om 

te winnen, ook op trainingen. Als ik 
ergens aan begin, doe ik dat met de 
volle honderd procent.”

Sleutelfiguur
De routinier was naar het Wesselopark 

gehaald als een van de sleutelfiguren om 
Kloetinge de titel te bezorgen en naar de 

hoofdklasse te brengen. Dat is uiteindelĳk 
gelukt, al ging het in het begin van het 

seizoen moeizaam.
Toch bracht dat hem niet aan het twĳfelen. 

“Misschien ook omdat ik al wat langer mee-
draai. Ik weet hoe moeilĳk het is om onder druk 

te voetballen en direct voor het kampioenschap 
te spelen. Tegenslagen zie ik ook niet per se als 
iets negatiefs. Je hebt mindere periodes nodig om 
uiteindelĳk succesvol te zĳn.”

Ontlading
De kampioenswedstrĳd tegen Terneuzense Boys 
was één van zĳn mooiste ervaringen in het voetbal. 

“Je merkte dat het heel erg leefde binnen 
de club. Ik heb de wedstrĳd heel bewust 
beleefd en was echt aan het genieten, 
omdat ik wist dat dit waarschĳnlĳk een 
van de laatste keren was dat ik zoiets zal 
meemaken. Die ontlading na afloop was 
schitterend.”
Hĳ kĳkt uit naar dit seizoen. “De selectie 
heeft weer een goede impuls gehad. Ik 
verwacht dat het niveau van de vierde divi-
sie ook beter bĳ ons past, omdat we tegen 
teams spelen die meer voetbal brengen. 
Dat ligt ons wel. Ik denk dat we opnieuw 
hoge ogen kunnen gooien.”

Jongere broer
Eén van de nieuwkomers is zĳn elf jaar 
jongere broer Gianni, die de afgelopen 
periode kampte met een zware knieblessu-
re. “Ik had nooit gedacht dat we nog eens 
samen zouden spelen. Maar ik vind het 
superleuk en ben benieuwd wat dat gaat 
brengen. Als hĳ geen last heeft van zĳn 
knie, gaat Kloetinge veel plezier aan hem 
beleven.”

Rolf Bosboom

IK SPEEL ALTIJD OM TE WINNEN’

Na tien seizoenen bĳ Hoek maakte Reguillo 
Vandepitte vorig jaar de overstap naar 
Kloetinge. Hĳ heeft er geen moment spĳt van 
gehad en had een belangrĳk aandeel in het 
kampioenschap.

‘IK VERWACHT DAT HET
NIVEAU VAN DE VIERDE DIVISIE 
OOK BETER BIJ ONS PAST’
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VANDEPITTE
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Giovanni Kaĳser werkt als account-
manager bĳ onze shirtsponsor 
Weststrate in Middelburg. Met grote 
regelmaat is er wel een Kloetinge-spe-
ler die in de media of op social media 
opduikt met de naam van Weststrate 
op het shirt. “Het roept dan wel een 
speciaal gevoel bĳ me op.” En dan 
met een schaterlach: “Dat shirt zou 
mĳ erg goed staan volgend seizoen.”

Doorzetten
Zĳn doorzettingsvermogen helpt 
Giovanni binnen de lĳnen. Ook in 
zĳn dagelĳkse werkzaamheden bĳ 
Weststrate komt die eigenschap de 
Vlissinger goed van pas. “Ik doe mĳn 
werk met veel plezier. Dagelĳks ben 

je bezig om bestaande relaties te 
onderhouden en vanzelfsprekend 
ook weer op zoek te gaan naar 
nieuwe partĳen. Volhouden is dan een 
belangrĳk aspect. De plaats waar je 
potentiële klanten ontmoet, is heel 
divers. Dat kan in een sportkantine 
zĳn, maar ook op een beurs of tĳdens 
netwerkbĳeenkomsten.”

Korps Mariniers
Zes jaar lang maakte Giovanni, 
voordat hĳ bĳ Weststrate aan de slag 
ging, deel uit van het Korps Mariniers. 
“Prachtige tĳd gehad. Je werkt als 
team aan een doel. Uiteraard is het 
belangrĳk om je eigen specialisme 
op pĳl te houden. Dat zĳn wel 

overeenkomsten tussen marinier en 
verkoper zĳn. Je vult elkaar constant 
aan. Uit het klantcontact haal ik veel 
voldoening. Je zorgt ervoor dat de 
klant van A tot Z geholpen wordt. 
Op het gebied van kantoorartikelen 
hebben we een enorm uitgebreid 
assortiment.” 

‘VOLHOUDEN IS EEN BELANGRĲK ASPECT’

WERKGEBIED
Weststrate heeft en groot werkge-
bied en werkt wereldwijd samen 
met internationale partners.
Qua patet orbis?
Giovanni: “Inderdaad,
ZO WIJD DE WERELD STREKT.”

Zĳn achternaam Kaĳser 
maakt direct een associatie 
met het Zeeuwse voetbal. Va-
der Leo en oom Jos waren in 
de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw aanspre-
kende namen in de Zeeuwse 
voetballerĳ. Ze verdienden 
hun sporen bĳ Walcheren, 
Serooskerke, Terneuzen, HSV 
Hoek en St. Niklaas (België). 
Het is dus niet zo verwon-
derlĳk dat Giovanni Kaĳser 
(28) wekelĳks tegen een 
bal schopt. Dat doet hĳ, als 
centrale verdediger, met veel 
plezier en inzet in het eerste 
elftal van sv Walcheren.

GIOVANNI
KAIJSER GAAT MET VEEL PLEZIER

NAAR ZIJN WERK

Joost Folmer
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Ze is gepokt en gemazeld in de sales: Wilma Willemstĳn. 
Al vĳfendertig jaar etaleert ze haar talent in diverse 
commerciële functies. Wilma is nu als ‘specialist facilitaire 
producten’ in dienst bĳ Weststrate in Middelburg.

Ontzorgen, e®ciëntie en duurzaamheid
 “Mĳn werk is dynamisch. Het speelveld binnen mĳn werkzaamheden 
is enorm breed. Van magazĳninrichting, afvalverwerking, eten en 
drinken tot veiligheidsartikelen, schoonmaakmiddelen en materialen 
tot aan de complete toilethygiëne met dispensers en bĳbehorende 
vullingen. Ontzorgen, e²ciëntie en duurzaamheid zĳn de belangrĳk-
ste kernwaarden in mĳn werk.”

WILMA WILLEMSTIJN
VERSTAAT DE KUNST VAN HET FACILITEREN

FOTO JOOST FOLMER

Weststrate is specialist in verpakkingen, 
audiovisueel, kantoorartikelen, projectin-
richting en facilitaire producten. Wilma: “Die 
veelzĳdigheid maakt het ook zo mooi. De 
bedrĳfscultuur bĳ Weststrate is informeel en 
dat zorgt voor een prettige werksfeer. Met 
een team van vĳftig medewerkers en een 
wereldwĳd netwerk aan partners zorgen wĳ 
iedere dag voor elkaar. Die zorg besteden we 
ook aan onze klanten door ze de beste pro-
ducten te adviseren. De klant staat centraal. 
Klantgerichtheid is meedenken en oplossen.”

Gemakkelĳker
Wilma verstaat de kunst van faciliteren. “Het 
betekent dat je alles voor je opdrachtgevers 
uit de kast haalt. Ze ontzorgen met voorzie-
ningen, middelen en hulpmiddelen die ze 
nodig hebben om hun taken en werkzaam-
heden uit te voeren. Het werk van de klant 
plezieriger, comfortabeler en gemakkelĳker 
maken.”

Empathisch
Als je spullen aan de man wil brengen, dan 
is inlevingsvermogen een vereiste. Bĳ Wilma 
is men aan het goede adres. Ze is proactief, 
empathisch en neemt op het juiste moment 
het initiatief. “Onderzoeken, luisteren en ge-
motiveerd voor opdrachtgevers zoeken naar 
de beste oplossingen. Met mĳn enthousiasme 
en winnaarsmentaliteit zorg ik ervoor dat wĳ 
nieuwe klanten binnenhalen en bestaande 
partĳen tevreden houden. Mĳn lĳfspreuk: 
‘Zonder strĳd geen overwinning’, komt mĳ 
daarbĳ goed van pas.”

Maandagmorgen 
Wilma juicht het toe dat Weststrate op het 
tenue van ons vlaggenschip prĳkt. “Dat is 
goed voor onze naamsbekendheid. Kloetinge 
speelt ook buiten Zeeland en dan is het mooi 
dat onze naam op de shirts van de voetbal-
lers van Kloetinge staat. Ik vind het geweldig 
als ik op maandagmorgen een foto zie van 
een Kloetinge-speler met onze naam op de 
borst of rug.”

25
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Verbinden
Met de 3-1 overwinning op Terneu-
zense Boys zette de ploeg van trainer 
Marcel Lourens een kroon op een 
enerverend seizoen. Een competitie 
waarin aanvoerder Roy Mulder (30) 
moest groeien in zĳn nieuwe rol. 
“Ik vroeg me vaak af wat een goede 
aanvoerder is. In het veld voelde ik 
geen druk, maar wel verantwoorde-
lĳkheid. Verbinden is één van mĳn 
sterke punten. Jonge gasten leren 
dat ontwikkeling vaak stap voor 
stap gaat. En soms weleens een stap 
terug. Sommigen kunnen het geduld 
niet opbrengen. Daar probeer ik, als 

MET RECHT EEN JONGEN VAN DE CLUB

Als aanvoerder samen met je trainer 
de kampioensschaal ophalen. Dat 
moment staat bĳ Roy Mulder op zĳn 
netvlies gebrand. “Het geeft een 
enorm trots gevoel. Er gaat dan toch 
van alles door je heen. De ontlading 
na het behalen van de titel in de 
eerste klasse was imponerend. Ik vond 
het mooi dat Marcel en ik als laatste 
samen gehuldigd werden. We hebben 
in die vĳf seizoenen een prima band 
opgebouwd en ik gunde het hem ook 
zo. Een waanzinnige huldiging. Nee, 
vrĳdagavond 20 mei 2022 vergeet ik 
mĳn hele leven niet meer.” 

ervaringsdeskundige, sturing aan te geven. Marcel zei dan altĳd dat ze 
in het uitvoeren van hun taken nog niet betrouwbaar zĳn. Verder ben 
ik een gevoelsmens en probeer saamhorigheid te creëren. In het begin 
botste het nog weleens, omdat een aantal nieuwe jongens uit een andere 
voetbalcultuur kwamen.”

Meedogenlozer
Roy verhuisde acht wedstrĳden voor het einde vanaf het middenveld naar 
de positie van vrĳe verdediger. Iets dat hem prima afging. Sindsdien werd 
er slechts één keer gelĳk gespeeld en alle andere wedstrĳden werden in 
winst omgezet. 
“Op het middenveld ben je meer uitvoerder. Een soort verkenner in een 
oorlog. Achterin heb je meer overzicht en tĳd om medespelers positioneel 
goed weg te zetten. Dat bleek prima te werken. Verdedigend waren we 
meedogenlozer. Er werd ook ver doorgedekt. We pakten de tegenstander 
bĳ wĳze van spreken eerder bĳ de strot. Vroeger doorstappen op de 

ROY
MULDER 

Joost Folmer
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‘VERBINDEN IS ÉÉN VAN MIJN STERKE PUNTEN
nummer 10-positie. Met Jeroen 
de Jonge in het centrum van de 
verdediging hadden we iemand die 
bĳna geen kopduel verloor. Ons team 
was meer in balans. We kwamen in 
een flow terecht en het naderende 
kampioenschap ging bĳ iedereen 
leven. Dat voelde je bĳ iedere speler 
opborrelen.”

Haarband
Tot de voetbaluitrusting van Roy 
behoort tegenwoordig een haarband. 
Door de lengte van zĳn weelderige 
kapsel is daar geen ontkomen aan. “Ik 
doe nog altĳd eerst mĳn scheenbe-
schermers aan hoor, voordat de band 

in mĳn haar gaat. Ik merk wel dat 
mĳn haardracht sneller herkenning 
bĳ mensen oproept. Je valt meer op 
schĳnbaar. Op enkele festivals heb ik 
nu al meegemaakt dat mensen naar 
me toekomen en vragen: ‘Jĳ bent 
toch die aanvoerder van Kloetinge?’. 
In coronatĳd was een bezoek aan 
de kapper niet mogelĳk. Ik kwam er 
toen achter dat ik krullen had en heb 
vervolgens mĳn haar laten groeien.”
Roy is niet bang dat hĳ, net als Sim-
son, zĳn kracht verliest als zĳn lokken 
worden geknipt. “Maar als het wel zo 
is, dan duurt het wat langer voor we 
weer kampioen worden, haha.”

Jongen van de club
Roy is met recht een jongen van de 
club te noemen. Een toonbeeld van 
clubliefde. Vanaf zĳn vierde is hĳ 

onafgebroken verbonden aan zĳn 
Kloetinge. Als kind hing hĳ een gehe-
le zaterdag rond op het Wesselopark. 
“Eerst zelf voetballen in de ochtend 
en daarna naar de B-junioren, A-junio-
ren en het eerste kĳken natuurlĳk. Ik 
herken me zo in die jonge gastjes en 
meisjes die ons langs de lĳn aanmoe-
digen. Onze twaalfde man verdiende 
echt een kampioenschap.”
Een nieuwe uitdaging wacht: de 
vierde divisie. Roy verwacht dat hĳ 
en zĳn teamgenoten het niveau 
aankunnen. “De selectie lĳkt me sterk 
genoeg. We moeten het vertrouwen 
in elkaar uitspreken. Direct presteren 
op een vierde divisiewaardig niveau. 
Daar ga ik al mĳn krachten voor 
inzetten.” En wĳ hopen natuurlĳk dat 
Roy dan een bezoek aan de kapper zo 
lang mogelĳk uitstelt.

‘MIJN HAARDRACHT ROEPT 
SNELLER HERKENNING
OP BIJ MENSEN’
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Maak gelijk een 
afspraak voor een 

rondleiding!

Wordt jouw kind het gelukkigst van een balletje trappen, de hoogste 
torens bouwen, toff e techniekproe� es doen of crea� eve kunstwerken 
maken? De buitenschoolse opvang (BSO) van Kibeo staat in het teken 
van samen ontdekken, toff e en uitdagende ac� viteiten en plezier 
maken. Wat ze ook gaan doen, jouw kind beslist het samen met 
vriendjes!

De BSO zit vaak in of bij de school; handig voor jou en vertrouwd voor 
je kind. Ook � jdens de schoolvakan� e is er een leuk programma op de 
BSO; de Vakan� emiX. Geen vakan� edag is hetzelfde!

Samen met vriendjes 
de wereld ontdekken? 
Kies voor Kibeo

Ervaar het zelf
Zelf ervaren hoe fi jn je kind bij Kibeo kan 
ontwikkelen, leren en samenspelen met 
vrienden? 

Kom langs voor een rondleiding. We 
maken graag kennis met jou en je kind!

gemiddeld € 1,45
netto per uur

uitzenden
detacheren

verlonen
WERVING & SELECTIE

werken-bij websites

goes | rotterdam | www.4ugroup.nl
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Met de vakkennis van Jeroen 
Boone (51) zit het wel snor. Door 
zĳn jarenlange ervaring (ruim 29 
jaar) heeft de opticien oog voor 
details. Luisteren naar de klant 
is daarbĳ een belangrĳk aspect. 
”Door de variatie in mĳn vak blĳft 
het boeiend en uitdagend. Je bent 
eigenlĳk paramedisch bezig. De 
klant helpen bĳ de keuze van een 
goed gezichtshulpmiddel. Of het nu 
gaat om contactlenzen of een bril. 
Zorgen dat ze met een kwalitatief 
goed product en tevreden de winkel 
verlaten. En op gepaste tĳden weer 
terugkomen voor oogcontrole, 
oogmeting of een nieuw montuur. 
Daarnaast spelen techniek en mode 
een voorname rol.”

Zeeland heeft de meeste zonuren. 
Jeroen merkt de laatste jaren binnen 
zĳn klantenbestand dat de zonnebril 
op sterkte erg in trek is. ”We merken 
dat de vraag naar kwalitatief goede 

zonnebrillen is toegenomen. Gepola-
riseerde glazen filteren de hinderlĳke 
schittering van de zon.”
 
Trendvolgend
Brillen zĳn door de jaren heen 
modieuzer geworden. De keuze is ook 
enorm. ”De trend is tegenwoordig dat 
de keuze snel op ronde brillen valt. In 
allerlei kleuren. Grotere modellen zĳn 
ook weer in opkomst. Dames letten 
er vooral op of de bril makkelĳk te 
combineren is met kleding. We zĳn 
in Zeeland niet trendzettend, maar 
zeker wel trendvolgend. Mensen doen 
gemiddeld drie à vier jaar met een 
bril.”

Idolaat
Geavanceerde oogmeetapparatuur 
en een moderne slĳpmachine voor 
de glazen verraden het vakmanschap 
van Jeroen. De bevlogen ondernemer 
runt zĳn optiek in Kapelle nu dertien 
jaar. Tessa en Mirthe maken het team 

compleet. Jeroen is met Boone Optiek 
al ruim tien jaar sponsor binnen onze 
BusinessClub.
”Freddy van Zee heeft me ooit en-
thousiast gemaakt. Hĳ was helemaal 
idolaat van vv Kloetinge en dat heeft 
hĳ aardig over weten te brengen. Een 
kruisbestuiving eigenlĳk. Freddy is 
nog altĳd klant.
Ik kan op zaterdagen vanwege mĳn 
werkzaamheden niet van de partĳ 
zĳn, maar events probeer ik zoveel 
mogelĳk te bezoeken. Mooie netwerk-
club.”

Ziekenfondsbrilletje
Ouderen onder ons kunnen zich 
het beeld wel voor de geest halen: 
voetballers met een ‘ziekenfondsbril-
letje’ en elastiek om de oren. Jeroen: 
“Deze zag je vroeger regelmatig op 
de voetbalvelden. Ze zĳn er nog wel, 
maar tegenwoordig kiezen klanten 
die sporten direct contactlenzen.”

BOONE OPTIEK

‘De variatie 
in mĳn vak 
maakt het 
mooi en
uitdagend’

Joost Folmer

FO
TO

 JO
OS

T 
FO

LM
ER

Eigenaar Jeroen Boone
met medewerksters
Tessa (links) en Mirthe

H E E F T  O O G  V O O R  Z I J N  K L A N T E N
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FOTO’S RON QUINTENOp de groepsfoto ontbreken Gianni Vandepitte en Ivann Koreman



REMON DE VLIEGER (30)
Geboorteplaats: Goes
Positie: Controlerende of aanvallende middenvelder
Clubs: RCS, JVOZ, GPC Vlissingen, Kloetinge, Goes,
Terneuzense Boys

KOEN PLANK (23)
Geboorteplaats: Schiedam
Positie: Centrale verdediger
Clubs: RKVV Roosendaal

JEFFREY THEUNISSE (19)
Geboorteplaats: Dirksland
Positie: Linker centrale verdediger
Clubs: sv Renesse, JVOZ, vv Kloetinge, FC Twente, 
SC Heerenveen, Dayton Dutch Lions

RUBEN DE JAGER (25)
Geboorteplaats: Goes
Positie: Spits
Clubs: Lewedorpse Boys, JVOZ, FC Twente, hsv Hoek

JORIK MĲNHĲMER (33)
Geboorteplaats: Breda
Positie: Aanvaller
Clubs: JEKA, Dinteloord, Dongen, Achilles Veen, Baronie

BERAT DEMIR (19)
Geboorteplaats: Vlissingen
Positie: Aanvallende middenvelder
Clubs: RCS, Club Brugge, JVOZ

JESSE VAN DER LINDEN (25)
Geboorteplaats: Rotterdam
Positie: Linker centrale verdediger
Clubs: ZSC’62, MZC’11

GIANNI VANDEPITTE (22)
Geboorteplaats: Vlissingen
Positie: Aanvallende middenvelder
Clubs: JVOZ, NAC, Kozakken Boys

IVANN KOREMAN (20)
Geboorteplaats: Goes
Positie: Linker centrale verdediger
Clubs: JVOZ, Willem 2, Kloetinge O23

KENT U ZE AL..?
DE NIEUWE SPELERS VAN HET EERSTE
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Bezoek onze prachtige showroom !       WWW.ME LI ESTEGLAS.N L

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

    Uw garantie 

voor comfortabel

        wonen!

BEL: 0113 561386

Uw vertrouwde specialist voor

Sanitair- en verwarmingsinstallaties

Gas, water, airco en elektra

Dakbedekkingen en loodgieterswerk

Onderhoud en service

www.gbg.nl

...LET IT SHINE!

Nieuw bij GBG:

Hi-gloss Coating

Met een gloednieuw speciaal procedé kan GBG ál 
uw verpakkingen en displays laten shinen als een 
prijsbeker. All-over of enkel highligts, opvallen 
gegarandeerd! Meer weten? We adviseren u graag!
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Carel Schrier (spelend lid van 
Kloetinge) en Sander Adriaanse 
(‘mooiweervoetballer’) zĳn 
eigenaar van AddMark. Sinds 
de start van hun bedrĳf is het 
duo nauw betrokken bĳ vv 
Kloetinge en de Businessclub.

Carel is al sinds jonge leeftĳd lid van 
onze vereniging, met hier en daar wat 
uitstapjes. “Ik ben altĳd betrokken 
gebleven. Momenteel voetbal ik bĳ 
Kloetinge 7, waar ik weer met veel 
plezier met oud-teamgenoten op 
het veld sta. De derde helft is bĳ ons 
team minstens zo belangrĳk als de 
eerste twee helften.”
Sander moest vanwege een knie-
blessure op jonge leeftĳd stoppen 
met voetballen. “Ondanks mĳn korte 
voetbalcarrière ervaar ik toch dat 
hechte clubgevoel bĳ Kloetinge. Dat 
maakt het zo’n mooie club. Mĳn twee 
zoons Daley en Owen zullen hier in de 
toekomst zeker te vinden zĳn op het 
veld.”

VOELT ZICH ÉÉN MET DE CLUB

Data juist inzetten
Sinds de oprichting van AddMark is het doel van de onderneming duidelĳk. “Er 
is binnen bedrĳven enorm veel (marketing)data. Deze data op de juiste manier 
inzetten, is essentieel en kan een enorme uitdaging zĳn. Door het gebruik van 
data kan marketing, sales en service e²ciënter, e¯ectiever en persoonlĳker 
worden ingezet voor bedrĳfsgroei.” 
Sander vervolgt: “Om binnen de huidige markt aan de verwachtingen van 
potentiële klanten te voldoen, is het belangrĳk om data op orde te hebben. 
Eigenlĳk is dit hetzelfde als bĳ een voetbalwedstrĳd. Op het moment dat 
je data vergaart en een analyse maakt van je tegenstander, kun je met een 
gepersonaliseerde aanpak de wedstrĳd naar een overwinning leiden. Middelen 
die ingezet kunnen worden, variëren van advertenties op social media, Google 
of een betere vindbaarheid in SEO.”

Kartonnen kampioensschalen
Doordat AddMark samen met Dirk Rooze (bestuurslid Technische Zaken) een 
kantoor deelt, is de samenwerking tussen AddMark en de vereniging gegroeid. 
“Denk aan berichten op social media, campagnes en andere uitingen.” De kar-
tonnen kampioensschalen werden verzorgd, mede door toedoen van AddMark 
en een andere sponsor: Grafisch Bedrĳf Goes.
Het kampioensduel tegen Terneuzense Boys (3-1 winst) was voor Carel een 
absoluut hoogtepunt. “Kloetinge leeft en dat maakt het zo gezellig. Naast zelf 
voetballen, proberen wĳ ook het team van AddMark mee te krĳgen naar onder 
andere het Café Jacks Toernooi. Op deze manier ervaren zĳ hoe het is om bĳ 
zo’n prachtclub te voetballen.”

Carel Schrier (links) met mede-eigenaar Sander Adriaanse
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S E L E C T I E
VV KLOETINGE

2022-2023

JURRIAAN VAN POELJE
HOOFDTRAINER

BERAT DEMIR
MIDDENVELDER

HICHAM BENHAMMOU
ASSISTENT TRAINER

MARCEL KOLE
ASSISTENT TRAINER

JACO VAN DER SCHEE
KEEPERSTRAINER

JEFRY DIJKSTRA
AANVALLER

KOEN PLANK
VERDEDIGER

YOURI BAL
KEEPER

REGUILLO VANDEPITTE
MIDDENVELDER

MILAN ZABICKI
KEEPER

IVANN KOREMAN
VERDEDIGER

JEFFREY THEUNISSE
VERDEDIGER

HUUB WOLTERS
VERDEDIGER

AIDAN MILOT
MIDDENVELDER

MITCHELL BRAAFHART
KEEPER

GIANNI VANDEPITTE
MIDDENVELDER
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PETER VERHEULE
TEAMMANAGER

RAMON VERSLUIS
FYSIOTHERAPEUT

AYTAC CAKIR
FYSIOTHERAPEUT

DIES DE JONGE
MATERIAALBEHEER

ROY MULDER
MIDDENVELDER

JOP DEKKER
VERDEDIGER

JEREMY HUBREGTSE
AANVALLER

RUBEN DE JAGER
AANVALLER

KYLE DOESBURG
AANVALLER

JORIK MIJNHIJMER
AANVALLER

THOMAS DE RIJKE
AANVALLER

KLAAS VAN HECKE
VERDEDIGER

REMON DE VLIEGER
MIDDENVELDER

JESSE VAN DER LINDEN
VERDEDIGER

JEROEN DE JONGE
VERDEDIGER

UFUK KAHVECI
MIDDENVELDER

VALENTIJN VAN KEULEN
MIDDENVELDER
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ACHTER vlnr:
Huub Wolters, Roy Mulder, Reguillo Vandepitte, 
Jesse van der Linden, Jorik Mĳnhĳmer, Thomas 
de Rĳke, Aidan Milot, Kyle Doesburg

KLOETINGE 1
seizoen 2022-2023
4e divisie zaterdag A
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JCDEKKER.NL

MIDDEN vlnr:
Aytac Cakir (fysiotherapeut), Dies de Jonge (materiaalman), 
Jeremy Hubregtse, Je¯rey Theunisse, Jeroen de Jonge, Mitchell 
Braafhart, Milan Zabicki, Youri Bal, Ruben de Jager,
Remon de Vlieger, Koen Plank, Peter Verheule (teammanager), 
Ramon Versluis (fysiotherapeut)

VOOR vlnr:
Valentĳn van Keulen, Klaas van Hecke, Jefry Dĳkstra,
Jaco van der Schee (keeperstrainer), Hicham Benhammou
(assistent-trainer), Jurriaan van Poelje (hoofdtrainer), Marcel Kole 
(assistent-trainer), Berat Demir, Ufuk Kahveci, Jop Dekker
Op de foto ontbreken: Gianni Vandepitte en Ivann Koreman
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Now, for tomorrow
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RENÉ
VAN DE

ZANDE
INVESTEERT
IN AMERIKAANS
SPORTMEDIABEDRĲF

Meer aandacht
Als je vanuit Californië een wedstrĳd 
uit de Eredivisie wilt zien, heb je al-
leen een abonnement op ESPN nodig. 
Fans beginnen het lokale voetbal 
steeds meer te omarmen. René: “The 
Striker staat in het middelpunt van 
die evolutie en vult de leemte op 
waar mediakanalen de Major League 
Soccer (MLS) lange tĳd hebben 
afgedaan als een kleine sport die 
geen interesse en aandacht waard is. 
The Striker is een website en app waar 
fans van lokale MLS-clubs terecht 
kunnen voor de meest gedetailleerde, 
gepersonaliseerde journalistieke 
berichtgeving.”
De in Nieuwerkerk geboren sponsor 
vervolgt zĳn verhaal: “Door in Texas 
te beginnen, konden we bewĳzen 
dat er grote belangstelling is voor 
lokaal voetbal in de Verenigde Staten. 

Nu zĳn we bezig met de uitbreiding 
van The Striker en plaatsen onze 
journalisten verspreid over het hele 
continent. We hopen dat het vóór 
het WK van 2026 (Amerika, Canada, 
Mexico) uitgroeit tot het meest 
relevante voetbalmediaplatform in 
Noord-Amerika.” 
Het platform heeft plannen om in 
de nabĳe toekomst haar werkterrein 
verder uit te breiden. René: “The 
Striker verslaat momenteel Major Le-
ague Soccer en de National Women’s 
Soccer League in Texas, Zuid-Califor-
nië (inclusief Los Angeles FC en Los 
Angeles Galaxy). Ook de landskampi-
oen van 2018, Atlanta United, heeft 
zich inmiddels aangesloten. De Major 
League Soccer, gestart in 1996 na het 
WK van 1994 in Amerika, explodeert 
in commerciële belangstelling en het 
aantal fans.”

René van de Zande, partner 
en mede-eigenaar van vv 
Kloetinge-sponsor MedEnvoy 
Global, is ook mede-oprichter 
en hoofdinvesteerder in The 
Striker.
Het Amerikaanse sportme-
diabedrĳf richt zich voorna-
melĳk op de voetballerĳ in 
Noord-Amerika.

The Big Four
In Amerika, het land van de onbe-
grensde mogelĳkheden, groeit de 
populariteit van de voetbalsport 
enorm. Voetbal is als kĳksport het 
ĳshockey voorbĳgestreefd en behoort 
na American football, baseball en 
basketball nu tot de The Big Four.
In de Verenigde Staten ligt ‘s werelds 
favoriete sport, voetbal, binnen 
handbereik. Op elk willekeurig 
moment bieden kabeltelevisie- en 
streamingproviders voetbalwedstrĳ-
den uit de topcompetities in Europa, 
Zuid-Amerika en daarbuiten.

René met echtgenote en voetbalfan Kathy in het stadion van Los Angeles

Joost Folmer
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325 miljoen dollar
René somt vervolgens een voor-
beeld op van de ontwikkeling in 
het Amerikaanse voetbal. “In 2005 
betaalde de voormalige eigenaar van 

MLS team ‘Real Salt Lake’ in Utah 10 
miljoen dollar om een team in de 
competitie te plaatsen. Er waren toen 
slechts twaalf teams in de competitie. 
De meest recente nieuwe franchise, 

Charlotte FC, werd het 28ste MLS-
team en kostte eigenaar David Tepper 
ongeveer 325 miljoen dollar.”

Garantie 
René: “Een deel van wat MLS in staat 
heeft gesteld om van zĳn com-
merciële succes te genieten, is het 
franchisemodel dat verschilt van het 
Europese systeem van promotie en 
degradatie. Clubs die deelnemen aan 
MLS zĳn gegarandeerd van een plaats 
in de competitie, ongeacht waar ze 
eindigen in de ranglĳst. Dit maakt 
beleggen in MLS relatief veilig. Degra-
datie uit de Eredivisie of een andere 
hoge Europese league kan gepaard 
gaan met financiële teloorgang.”

National Women’s Soccer League
Ook het vrouwenvoetbal (NWSL) kent 
een soortgelĳk model, met 12 clubs 
die momenteel de hoogste divisie 
van het damesvoetbal vormen. De 
lagere pro divisies in de VS zĳn blĳven 
groeien, inclusief de tweede divisie 

‘HET HOOGTEPUNT IS HET WK VAN 2026 
IN AMERIKA, CANADA EN MEXICO’

Spelmoment uit de wedstrĳd Austin FC - New York Red Bulls

Vlnr: René van de Zande,
Don Garber, CEO/President of Major 
League Soccer (MLS) en Roberto Silva, 
General Manager The Striker.

FOTO ANDY NIETUPSKI
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‘USL’ (United Soccer Leagues). Deze 
bestond in 2022 uit 27 clubs. The 
Striker beslaat een groot speelveld. 
Alle niveaus komen aan de orde: van 
jeugdacademies tot het Amerikaanse 
universiteitssysteem en alles daar 
tussenin. 

Serieus
René: “Na jaren van achterstand 
op Europa en andere delen van de 
wereld lĳken de Verenigde Staten ein-
delĳk de infrastructuur, het talent en 
de interesse in lokaal voetbal serieus 
te nemen. Dit is eigenlĳk het perfecte 
moment om het verhaal van het 
Amerikaanse voetbal te vertellen”, zo 
besluit onze partner uit de Verenigde 
Staten.
René van de Zande zit vol ambitie om 
het Amerikaanse voetbal naar een 
hoger plan te brengen.

De slogan DREAM BIG, STAY UNITED, 
PLAY TO WIN komt hem daarbĳ goed 
van pas.

Dream Big
Stay United
Play to Win

“Voetbalvereniging Kloetinge, van 
harte gefeliciteerd met het behaalde 
kampioenschap. De weg omhoog 
is ingezet. Ik wens iedereen een 
sportief en vooral een succesvol 
voetbalseizoen. PLAY TO WIN.”

René van de Zande

K l
oet

inge draag je

in j e hart

In de Verenigde Staten wekt The Striker de lokale belangstelling voor het mondiale spelletje
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 Zesentwintig
“Ik wist wel dat ik goals ging 
maken, maar natuurlĳk niet dat 
het er uiteindelĳk zesentwintig 
werden. Alle goals vielen binnen 
de zestien. Eigenlĳk zou je 
kunnen zeggen dat ik altĳd op 
de goede plek sta. Dat maakt 
me goed volgens de kenners. De 
supporters hebben me door hun 
enthousiasme ook gestimuleerd. 
Als ik me op de club vertoonde, 
had je direct aanspraak. De 
support van die jonge gastjes en 
meiden langs de lĳn was trou-
wens prachtig om te zien.”
Topscorer van een kampioenself-
tal. De ene goal nog mooier en 
belangrĳker dan de andere. ”De 
mooiste was thuis tegen RVVH. 
Dat balletje uit een moeilĳke 

hoek precies over de keeper 
heen, in de verre bovenhoek. Het 
stiftje tegen Heerjansdam was 
ook wel aardig. Het belangrĳkste 
doelpunt was de winnende 
tre¯er tegen Nieuwenhoorn (0-1) 
uit.” Deze tre¯er was bepalend in 
de race om het kampioenschap.

Geduld 
Aan het begin van het voorbĳe 
seizoen zag het ernaar uit dat 
Dano als lid van de eerste selec-
tie zĳn wedstrĳden bĳ JO19-1 zou 
spelen. Een carrière kent soms 
onverwachte wendingen. Zo ook 
die van Dano. “Ik heb tĳdens 
de coronabreak door kunnen 
trainen bĳ JO17-1 en JO19-1. Ik was 
dan ook fit toen ik aansloot bĳ 
de eerste selectie.” 

Dano Lourens leest geen boeken. 
Die vindt hĳ saai. Maar één ding 
‘leest’ hĳ wel: voetbal. Gevoel 
voor ruimte, anticiperend op elke 
situatie en een doeltre¯endheid 
waarvan elke sluipschutter droomt. 
Linksbenig, technisch vaardig en de 
slimheid van een vos. De 18-jarige 
Middelburger groeide in het kam-
pioensseizoen uit tot de lieveling 
van het Kloetinge-publiek. Bejubeld 
door jong en oud. Ze lagen spreek-
woordelĳk aan zĳn voeten. 

‘EIGENLĲK STA IK BĲNA ALTĲD 
OP DE GOEDE PLEK’

DANO
LOURENS

Joost Folmer
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Een glunderende Dano na het behaalde kampioenschap
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De aanvaller moest even wachten 
op zĳn kans, die hĳ uiteindelĳk met 
beide handen aangreep. “Geduld 
was het sleutelwoord. Na mĳn eer-
ste goal tegen Papendrecht – in de 
derde wedstrĳd – werd ik basisspe-
ler. Ik was toen overigens nog niet 
zo sterk als halverwege en aan het 
einde van het seizoen. De samen-
werking tussen mĳ en mĳn vader 
(trainer Marcel Lourens, red) verliep 
prima. Bĳ ons thuis gaat het negen 
van de tien keer over voetbal. 
Natuurlĳk hebben we weleens een 
discussie. Pa en ik hebben allebei 
een visie. Over wissels of tactiek. 
Dat hoort erbĳ. Mĳn vader is heel 
belangrĳk voor me geweest. Door 
hem bleef ik scherp en nuchter.”

Dromen
Over de ontwikkeling van Dano is 
een mooi jongensboek te schrĳven. 
“Als je dat doet, dan lĳkt het me 
wel gaaf om dat te lezen”, klinkt 
het schaterlachend. De eerlĳkheid 
gebied te zeggen dat we nog 
meer hoofdstukken voor dat boek 
verwachten. De eerste druk laat dus 
nog even op zich wachten. 
Dromen. Dat doet Dano wel. 
Dromen van een profcarrière. Zĳn 
talent werd door scouts van Sparta 
Rotterdam op waarde geschat. 
Dit seizoen voetbalt hĳ bĳ Jong 
Sparta, dat uitkomt in de Tweede 
Divisie. ”Prof worden blĳft een 
droom. Ik heb er alles voor over en 
ik vertrouw op mĳn kwaliteiten. 
Mĳn gedrevenheid kan me daarbĳ 

TALENTVOLLE KRULLENBOL
GROEIDE UIT TOT
PUBLIEKSLIEVELING

TEST
Interviewer: “Rood wit gaat nooit 
verloren. En jaren nog hierna.
Zullen wĳ laten horen………”

Dano: “SP-AR-TA”

helpen. Basisspeler worden en 
minuten maken; dat is mĳn eerste 
doelstelling.”

Missen
Afscheid van Dano betekent auto-
matisch dat Kloetinge het voortaan 
ook zonder zĳn zusje Iza (13) moet 
doen. Wekelĳks stond ze langs de 
lĳn. Thuis en uit. Ze verklapte dat ze 
Kloetinge ging missen. Dano: “Dat ga 
ik ook. Twee jaar Kloetinge heeft me 
na mĳn periode bĳ NAC Breda een 
hoop opgeleverd als mens. Daar ben 
ik de club dankbaar voor. Ik was vaak 
op de club. Heb er stage gelopen, 
schoolvoetbalwedstrĳden gefloten en 
daar waar ik in de jeugd wedstrĳden 
kon spelen, deed ik dat. Iza is altĳd 
kritisch op me. ‘Je had moeten 
scoren’, ‘wat was je slecht zeg’. Elkaar 
een beetje ‘zieken’. Ze was trots op 
me als het goed ging. We houden veel 
van elkaar.”

Vlinder
Bĳ voetbalvereniging Kloetinge heeft 
Dano zich ontpopt van een tiener-
jongen tot een volwassen kerel. Zoals 
een rups zich ontpopt tot een vlinder. 
En helaas voor Kloetinge: net als een 
vlinder vliegt Dano de wĳde wereld 
in, een nieuw avontuur tegemoet.

In Éder Vandepitte heeft Dano alvast een
Sparta supporter

Alle zesentwintig goals van Dano vielen binnen de zestien



In het jaar dat onze hoofdmacht 
de titel greep in de eerste klasse 
maakten diverse talenten uit 
onze jeugdafdeling hun debuut 
bĳ Kloetinge 1. Dit seizoen 
hopen Anselmo Olivier en Joël 
van Herwĳnen (beiden 19 jaar) 
wederom stappen te maken.

KLOETINGE

O23-1
TALENTEN
KRĲGEN
DE RUIMTE

Als jeugdspeler van Goes meldde 
Anselmo Olivier zich enkele jaren 
geleden aan bĳ vv Kloetinge. De 
middenvelder viel niet op tĳdens de 
selectietrainingen en werd afgetest. 
“Ik heb wel bewezen dat ze toen 
een grote fout hebben gemaakt”, 
lacht de Goesenaar. “De speler die ik 
toen was, ben ik nu niet meer.”
Een jaar later werd de voormalig 
pupil van JVOZ alsnog gevraagd om 
bĳ onze club aan te sluiten. Vorig 
seizoen nam Anselmo op de best 
mogelĳke manier sportieve revan-

che. Hĳ maakte thuis tegen SHO zĳn debuut bĳ Kloetinge 1. “Dat was echt een 
verrassing. Ik waardeerde het enorm.”
Na afloop van het met 3-0 gewonnen duel legde clubfotograaf Ron Quinten 
het bĳzondere moment vast. De foto van Anselmo en zĳn moeder leverde tal 
van leuke reacties op. “Zĳ support me echt altĳd. Ze vond het helemaal mooi. 
Ik ben blĳ dat ik dit aan haar heb kunnen geven.”

Anselmo Olivier
en

Joël van Herwijnen

Len Wolters
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Met Erwin van der Woerdt als trainer 

heeft Kloetinge O23-1 wederom een 

gevestigde naam in huis gehaald. Eerder 

was de oud-speler van onze hoofdmacht 

trainer van Duiveland, Prinsenland en 

Barendrecht 2. Vorig seizoen was hij de 

rechterhand van toenmalig hoofdtrainer 

Marcel Lourens.

De oefenmeester ziet zijn selectie als de 

‘verbinders van de club’; de brug tussen 

de jeugdafdeling en de hoofdmacht. 

“Ik wil mijn spelers klaarstomen voor 

het eerste elftal. Ze moeten gaan leven 

voor de sport. Het spel moet zakelijker 

worden, het vrijblijvende moet eruit. 

Als voetballer moet je goed nadenken 

waarom je een bepaalde keuze maakt.”

Vorig seizoen kregen diverse talenten 

de kans om zich te laten zien. Erwin 

hoopt dat deze ontwikkeling een vervolg 

krijgt. “Voor de gehele club is het goed 

dat er jongens doorschuiven. Alles wat 

niveau heeft, moet de lat steeds hoger 

leggen. Het is aan ons om hen te blijven 

prikkelen.”

Valentijn van Keulen, Ufuk Kahveci (spe-

lers van Kloetinge 1) en Dano Lourens 

(vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn 

volgens Erwin treffende voorbeelden. 

“Dat soort gasten zijn het gezicht van 

onze vereniging. Neem bijvoorbeeld 

Wout Meijer. Hij moet binnen twee of 

drie jaar in het centrum van Kloetinge 1 

staan. Dat moet ons doel zijn.” 

Goede samenwerking tussen de 

selectieteams is hierbij erg belangrijk. 

“Vooral de Kloetinge-jongens moeten het 

idee hebben: het is écht mogelijk. Het 

is belangrijk dat ze zichzelf tijd gunnen. 

Het is vervolgens aan ons om ervoor te 

zorgen dat ze perspectief blijven zien.”

voor de sport. Het spel moet zakelijker (vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn (vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn voor de sport. Het spel moet zakelijker (vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn (vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn 

Interesse van buitenaf
Joël van Herwĳnen maakte 

in november 2021 zĳn 
debuut. Het bekerduel 
in en tegen Yerseke werd 

met 0-3 gewonnen. Diverse clubs uit 
de omgeving zagen Joël graag komen. De 
buitenspeler twĳfelde echter niet en bleef bĳ 
Kloetinge O23. “Ik heb écht een kans hier. Dat 
voel ik. Als ik hard mĳn best blĳf doen, zal ik 
zeker nog meer mogelĳkheden krĳgen.”
Onder trainer Marcel Lourens trainde de rappe 
vleugelaanvaller geregeld mee met de eerste 

selectie. Dit seizoen hoopt hĳ ook de nieuwe 
trainer – Jurriaan van Poelje – te overtuigen. 
“Als hĳ vindt dat ik er klaar voor ben, zal ik er 

staan. Ik hoop zoveel mogelĳk wedstrĳden ‘mee 
te snoepen’ en ik hoop dit seizoen mĳn eerste 
doelpunt te maken bĳ Kloetinge 1.”
Anselmo werd door Barendrecht gepolst voor 
een overstap. Hĳ zou in eerste instantie aanslui-
ten bĳ het Onder 23-elftal, competitiegenoot 

van Kloetinge O23-1. “Ik heb het gevoel dat ik nog 
niet klaar ben in Zeeland. Ik heb nog genoeg te 
bewĳzen. Als ik klaar ben voor een nieuwe stap, 

voel ik dat. Nu ben ik dat nog niet.”

Anselmo Olivier
en

Joël van Herwijnen
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‘WĲ MOETEN JONGE SPELERS PERSPECTIEF BIEDEN’

ERWIN V.D. WOERDT

(vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn 

Joël van Herwĳnen maakte 

met 0-3 gewonnen. Diverse clubs uit 
de omgeving zagen Joël graag komen. De 
buitenspeler twĳfelde echter niet en bleef bĳ 
Kloetinge O23. “Ik heb écht een kans hier. Dat 
voel ik. Als ik hard mĳn best blĳf doen, zal ik 
zeker nog meer mogelĳkheden krĳgen.”
Onder trainer Marcel Lourens trainde de rappe 
vleugelaanvaller geregeld mee met de eerste 

selectie. Dit seizoen hoopt hĳ ook de nieuwe 
trainer – Jurriaan van Poelje – te overtuigen. 
“Als hĳ vindt dat ik er klaar voor ben, zal ik er 

staan. Ik hoop zoveel mogelĳk wedstrĳden ‘mee 
te snoepen’ en ik hoop dit seizoen mĳn eerste 
doelpunt te maken bĳ Kloetinge 1.”
Anselmo werd door Barendrecht gepolst voor 
een overstap. Hĳ zou in eerste instantie aanslui-
ten bĳ het Onder 23-elftal, competitiegenoot 

van Kloetinge O23-1. “Ik heb het gevoel dat ik nog 

(vertrokken naar Sparta Rotterdam) zijn 

met 0-3 gewonnen. Diverse clubs uit 
de omgeving zagen Joël graag komen. De 
buitenspeler twĳfelde echter niet en bleef bĳ 
Kloetinge O23. “Ik heb écht een kans hier. Dat 
voel ik. Als ik hard mĳn best blĳf doen, zal ik 
zeker nog meer mogelĳkheden krĳgen.”
Onder trainer Marcel Lourens trainde de rappe 
vleugelaanvaller geregeld mee met de eerste 

selectie. Dit seizoen hoopt hĳ ook de nieuwe 
trainer – Jurriaan van Poelje – te overtuigen. 
“Als hĳ vindt dat ik er klaar voor ben, zal ik er 

staan. Ik hoop zoveel mogelĳk wedstrĳden ‘mee 
te snoepen’ en ik hoop dit seizoen mĳn eerste 
doelpunt te maken bĳ Kloetinge 1.”
Anselmo werd door Barendrecht gepolst voor 
een overstap. Hĳ zou in eerste instantie aanslui-
ten bĳ het Onder 23-elftal, competitiegenoot 

van Kloetinge O23-1. “Ik heb het gevoel dat ik nog ANSELMO is 19 jaar en woont 
in Goes. Hĳ speelde in de jeugd bĳ 
JVOZ en Goes. In het dagelĳks leven 
volgt hĳ de opleiding HBO-Rechten.

45

JOËL is 19 jaar en woont in
Wilhelminadorp. Tot zĳn twaalfde 
jaar voetbalde de CIOS-student bĳ 
Kapelle. 
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AANNEMERS- EN
VERHUURBEDRIJF

SLOOPWERKEN EN
TRANSPORT

GOES - 0113  227869

JC DEKKER.NL

sligro.nl sligro.nl

Al uitgeblust na traplopen op je werk?
Dan is het nu echt tijd om te investeren in de fitste versie van jezelf!

Met personal training bij DuveFit is opgeven GEEN optie!

Waar werken we aan? Wat krijg je?
n Een gezonde levensstijl n Gratis intake
n Spiermassa opbouwen n DuveFit sport T-shirt
n Sport specifiek trainen n DuveFit handdoek
n Buiten je comfortzone gaan n Specialistische begeleiding
n Plezier krijgen in je sport n  Persoonlijk trainingsschema
n Overgewicht aanpakken n Voedingsschema & advies

  n Maandelijkes fysieke metingen
Wat bieden we? n Coaching gesprekken
n 1-op-1 personal training
n Duo personal training
n Small group training
n Bedrijfsfitness

Meer info
of aanmelden?

Check onze site
of mail naar:

info@duvefit.nl

KIJK OP WWW.DUVEFIT.NL
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Emotie en beleving
Bĳ Voetbalvereniging Kloetinge is 
de link met de designer kleding van 
Rico Moda dan al snel gemaakt. Een 
vereniging die op Zeeuws niveau hoog 
speelt, ambitieus is en de jeugd in 
de volle breedte de kans geeft. Voor 
zowel de club als de ondernemer 
Rico Nieuwenhuĳse staan emotie en 
beleving bovenaan. Dit vind je zaterdag 
terug op het veld, maar zeker ook in de 
winkel van Rico Moda met een exclu-
sieve collectie van uitsluitend designer 
merken.
Het is dan ook niet zo verwonderlĳk 
dat Rico Moda sinds 2018 betrokken is 
als sponsor bĳ vv Kloetinge. Zo maakt 
de eerste selectie gebruik van vrĳetĳds-
kleding voor en na de wedstrĳd, geheel 
in RICO MODA stĳl. Een combinatie die 
zeker gezien mag worden.

Publieksprĳs
Kloetinge is in beweging en heeft met 
de komst van het kunstgras en verlich-
ting, middels het ‘Ambitieplan 2025’ 
een duidelĳk statement afgegeven. En 
daar sluit Rico Moda naadloos op aan 
met elk jaar een nieuwe collectie van 
bestaande en nieuwe designer merken 
volgens de laatste trends en gekoppeld 
aan de seizoenen. Niet voor niets 
mocht Rico Moda achtereenvolgens 
in 2018 en 2019 de publieksprĳs voor 
beste webshop in de categorie Mode in 
ontvangst nemen en was zĳ in 2020 de 
beste webshop van het jaar. 
Eigenlĳk verschillen de voetballers 
van Kloetinge en de klanten van Rico 
Moda niet zo veel: ambitie, uitstraling, 
sportieve prestaties, en uiteraard 
‘style and fashion’. Kortom: voor beide 
partĳen een win–win situatie!

SAMENWERKING
MET VV KLOETINGEDE HEDENDAAGSE

VOETBALLER IS MODE-
BEWUST en vaak te 
vinden in het nieuws en 
op social media. Dit ge-
geven, in combinatie met 
aansprekende resultaten, 
maakt dan een vorm van 
sportsponsoring vanuit 
de modewereld extra 
aantrekkelĳk.
In de meeste gevallen 
zorgt naamsbekendheid 
via aansprekend voetbal 
en resultaten voor een 
groter bereik en bovenal 
voor meer resultaat. 
Tevens is maatschappe-
lĳke en vaak ook lokale 
betrokkenheid een mooi 
uitgangspunt en bewuste 
keuze voor een potentië-
le sponsor.
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Eigenaar Rico Nieuwenhuĳse met Kloetinge spelers Ruben de Jager en Remon de Vlieger (rechts)
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SANDRA
WABEKEEÉN VAN ONZE

KANTINETOPPERS

De kantine is onmisbaar 
voor onze mooie vereniging. 
Een team van enthousiaste 
vrĳwilligers doet er week in 
week uit alles aan om het 
ons naar het zin te maken. 
Eén van deze kantinetoppers 
is Sandra Wabeke.



49

Sandra: “Via mĳn zoons ben ik voor 
het eerst op het Wesselopark beland. 
Als voetbalmoeder zag ik Kloetinge 
als een gezellige vereniging waar 
onze boys voetbalden.”
Waar man Filip van Gurp zich al jaren 
inzet voor de club (coördinator, trai-
ner, teammanager, hamburgerbakker 
met kantinebeheerder Ricardo en 
tegenwoordig lid van de commissie 
Sportiviteit en Gedrag) is Sandra een 
aantal seizoenen geleden begonnen 
met vrĳwilligerswerk.
Sandra: “Ik ben in 2018 gestart als 
vrĳwilliger in het clubhuis. In het 
begin draaide ik een paar ochtend-
diensten achter de bar. Het was altĳd 
spannend of er voldoende personen 
waren om de kantine te bemensen. 
Ik heb toen voorgesteld om een 
planning te maken voor de bezetting 
op de zaterdagen. Vooraf aan het 
seizoen maak ik een indeling. Diverse 
teams worden ingeroosterd om een 
bardienst te draaien. Daarnaast zorg 
ik dat de bezetting wordt aangevuld 
met onze vaste vrĳwilligers.” 

Keuken 
Deze planning is tegenwoordig 
terug te vinden op de website van 
de vereniging. Het is mogelĳk om 
per tĳdvak aan te geven om een 
kantinedienst te draaien. Toch is het 
iedere week weer billenknĳpen om de 
bezetting rond te krĳgen. “Met name 
de keuken is lastig te bemensen”, 
weet Sandra.
Gelukkig is er het afgelopen seizoen 
een aantal vaste vrĳwilligers bĳge-
komen. “Dit was ook hard nodig. We 
zĳn er hartstikke blĳ mee, maar toch 
zĳn we er nog niet! Spelers en ouders 
moeten zich er bewust van worden 
dat een vereniging alleen kan voort-

bestaan als er voldoende vrĳwilligers 
zĳn. Voor een club als Kloetinge zĳn 
er nu eenmaal vele helpende handen 
nodig.” 

Ouders
De laatste jaren worden ouders en 
spelers ingedeeld om een aantal 
uurtjes per seizoen een bardienst 
te draaien. Sandra berekent het als 
volgt: “Het afgelopen seizoen is ieder 
team twee keer ingedeeld. Gemiddeld 
gezien hoef je als speler of ouder 
dus slechts éénmaal in de drie jaar 
een dienst te draaien. Dat is best te 
overzien, toch?”
Met haar betrokkenheid bĳ vv 
Kloetinge laat Sandra zien hoe groots 
de club is. “Kloetinge lĳkt op een 
groot bedrĳf, maar dan gerund door 
vrĳwilligers. Als ik zie hoeveel men-
sen zich vrĳwillig inzetten voor de 
vereniging om iedereen het naar de 
zin te maken, dan maakt dat mĳ erg 

trots. Fĳn dat ik daarvan deel mag 
uitmaken!”

Gezelligheid
Nu het ambitieplan steeds serieu-
zere vormen begint aan te nemen, 
verschĳnt er over een aantal jaren 
een nieuw clubhuis en sponsorhome. 
Als het aan Sandra ligt, moet het er 
sowieso gezellig blĳven. “We krĳgen 
van bezoekende teams vaak te 
horen dat ze ons clubhuis zo gezellig 
vinden. Die gezelligheid en dat knusse 
gevoel moet je zeker zien te behou-
den. Mĳn voorkeur gaat uit naar meer 
hoge tafels. Verder behoort een goed 
ingerichte keuken met voldoende 
opbergplaats tot mĳn wensen. Een 
groot en gezellig terras mag dan niet 
ontbreken.”

‘DAT KNUSSE GEVOEL MOET JE ZIEN TE BEHOUDEN’

‘KLOETINGE LIJKT OP EEN
GROOT BEDRIJF, MAAR DAN
GERUND DOOR VRIJWILLIGERS’

Naam: Sandra Wabeke
Woonachtig in: ’s-Heer Abtskerke
Werk: Manager Werkzoekenden-
dienstverlening bĳ het UWV.
Familie: man Filip, zoons Jelle O23-2), 
Hylke (JO19-1) en dochter Linde 
(hockeytalent).

Max Joosse

FO
TO

’S 
RO

N 
Q

UI
NT

EN

Voor veel bezoekers is Sandra inmiddels een bekend gezicht in de kantine
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De sfeer zit er, zodra ze de poorten van het Wesselopark binnen 
zĳn, al gelĳk goed in. Aan het hekwerk van de voetbalkooi hangt 
een levensgroot doek van het elftal. De ogen van de spelers 
gaan direct op zoek naar hun jeugdige ego. Opvallend detail: de 
weelderige haardos van sommige spelers uit die vervlogen tĳd.

Aanvullingen
Onder het genot van een kop ko²e en een Zeeuwse bolus komen 
in het sponsorhome de eerste herinneringen bovendrĳven. Trainer 
Jan Meulmeester trapt af. “We hadden een dynamisch elftal waar 
veel voetbal in zat. Door enkele aanvullingen van buitenaf waren 
we er kwalitatief op vooruitgegaan. Daar was nogal wat over te 
doen destĳds. Met Huib Meerman haalden we een strateeg in huis. 
John Kole was toen al een opkomende linksback en met Juriaan 
Maccow beschikten we over een moderne inschuivende verdedi-
ger. Maar vergeet ook onze stofzuiger Joep Zoeteweĳ niet. Hĳ was 
een meester in het afpakken van de bal en daarnaast sfeermaker.”

Initiatief
Aan het geheugen van de meesten is overigens nog weinig ge-
knaagd. De ene na de andere anekdote komt voorbĳ. Lachsalvo’s 
volgen elkaar in rap tempo op. Albert Slinger, initiatiefnemer van 
de reünie, geniet er met volle teugen van. Zĳn blik staat onophou-
delĳk in de lachstand. 
Albert: “Toen ik de thuiswedstrĳd Kloetinge-Xerxes DZB bezocht, 

SAMEN TERUG IN DE TIJD

HOE IS HET MET DE EERSTE SELECTIE VAN HET SEIZOEN 1990-1991?

De tand des tĳds heeft aan hen ge-
knaagd. Toch is er direct geanimeerde 
herkenning. Glunderende gezichten. 
‘Hoi, je ziet er goed uit, maar waar is je 
(haar)matje?’, en: ‘Zo, je hebt een lekker 
buikje’, met als antwoord: ‘Ja, dat weet 
ik. Ben je er jaloers op?’ Handdrukken en 
hugs wisselen elkaar af. 
Teamgenoten en staf van ons eerste 
elftal uit het seizoen 1990-1991 houden 
op 14 mei 2022 een reünie.

Joost Folmer

Geanimeerde herkenning bĳ de ingang van het sportpark

De groep voor het spandoek met de oude elftalfoto
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werd ik gegrepen door de entourage 
en de sfeer na afloop. Ik ontmoette 
een hoop oude bekenden. Ik voelde 
de warmte van de club, zoals ik die 
tĳdens mĳn actieve periode heb 
ervaren. Het idee om iedereen van 
ons team weer eens te zien, bleef 
door mĳn gedachten spoken. Prachtig 
dat dit nu gelukt is. Echt ouwe-jon-
gens-krentenbrood.”

Kruising
Piet Baan deelt bĳ het zien van 
Ronald Zuĳdwegt direct een groot 
compliment uit. “Wat was jĳ goed, 
Ronald.” De ogen van de grĳzende 
middenvelder glinsteren. Ronald 
ontvangt het compliment nuchter en 
uiterlĳk onbewogen. 
De glinstering van het gezicht van 
Piet verdwĳnt niet zolang hĳ zĳn 
geheugen uitdiept. ”Ik kan me nog 
een wedstrĳd herinneren tegen 

Capelle. Zĳ stonden bovenaan. In de 
thuiswedstrĳd gaven we ze met 5-0 
klop. Ik maakte toen een mooie goal. 
Uit een voorzet van Albert nam ik de 
bal gelĳk op mĳn panto¯el. Hĳ vloog 
zo de kruising in. Vergeet ik nooit 
meer.”

Vandaag Inside
Het gezelschap ziet die middag ons 
vlaggenschip met 3-0 winnen van 
SHO. Na afloop wordt er alles aan 
gedaan om de koers van het aandeel 
Heineken op de AEX-index te laten 
stĳgen. Verhalen worden smakelĳker. 
Het niveau van Vandaag Inside komt 
in de buurt. Iedereen geniet met volle 
teugen. Over een vervolg zĳn ze het 
allemaal eens. “Niet te lang wachten, 
we worden allemaal een dagje ouder.” 
Toch hebben we die middag het idee 
dat het allemaal nog ‘jonge honden’ 
zĳn.

‘OUWE-JONGENS-KRENTENBROOD’

GROTE FOTO ACHTER vlnr: Jan Meulmeester, Kees Kleppe, Leo Slabbekoorn, Niek 
van den Houten, Juriaan Maccow, Kees Koopman, Sjaak Vleugel, Piet Baan, Albert 
Slinger. VOOR: Joep Zoeteweĳ, Rien de Bruine, Edwin Zuĳdwegt, Peter Noordĳke, 
Kees Meulenberg, Ronald Zuĳdwegt, Diederik Hiensch

Edwin Zuĳdwegt: “Ik was één van de jongsten 
in het team. Ik kwam net kĳken. Was nog een 
broekie.”
Rien de Bruine: “Huib was dominant binnen de 
lĳnen. Hĳ had een sterke mening.”
Juriaan Maccow: “Dit is een feest van herken-
ning. Als ik niet naar Rotterdam was gegaan, 
had ik nu nog bĳ Kloetinge gezeten.”
Ronald Zuĳdwegt: “Huib kon je wel flink aan-
pakken, maar koos later ook het juiste moment 
om je verzachtend en zalvend toe te spreken.”
Peter Noordĳke: “Ik kan me herinneren dat ik 
als keeper eigenlĳk nooit zoveel te doen had. 
We waren heel duidelĳk naar elkaar toe. Echt 
een team ook.”
Kees Meulenberg: “Ik moest er even inkomen, 
maar het voelt weer ouderwets.”
Sjaak Vleugel: “Een groot compliment voor 
de bedenkers van deze prachtige dag. Het was 
fĳn om weer zo velen, die het Kloetinge-virus 
uitdragen, te ontmoeten. Kloetinge is en blĳft 
een geweldige ‘familie’.”

Albert Slinger, initiatiefnemer reünie Edwin Zuĳdwegt

Kees MeulenbergPeter Noordĳke Sjaak Vleugel

Ronald Zuĳdwegt

Jurriaan Maccow

Rien de Bruine
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Laat uw woning scoren op de
woningmarkt!

www.faasse-fermont.nlinfo@faasse-fermont.nl

www.technowestservices.nl

Weihoek 6 | 4416 PX Kruiningen
0113 312 186

verkoop@technowestservices.nl

VERKOOP
VERHUUR
ONDERHOUD
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‘ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT.’
De Nederlandse band Vulcano be-
stormde met dit nummer de hitlĳsten 
in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. In de volksmond gebruiken 
we deze uitdrukking regelmatig om 
iemand op te beuren wanneer iets 
tegenzit. Wie bĳ kapsalon Endless 
Hair aan de Papegaaistraat in Goes de 
deur uitstapt, weet één ding zeker: 
juist, dat je haar goed zit.

Ĳdel
Eigenaresse Colinda Houtepen vertelt 
over haar onderneming: “Onze 
klanten kiezen voor kwaliteit. Over 
het algemeen nemen ze de verzor-
ging van hun kapsel serieus. Haar 
heeft meerdere lagen en die moet je 
goed voeden. Elk haartype heeft zĳn 
eigenschap.”
De werkwĳze verloopt als volgt: 
“Bĳ iedere klant, man of vrouw, 
wassen we het haar voordat we gaan 

knippen. Mannen komen vaker naar 
de kapper dan vrouwen. Met name 
jongere mannen. Zĳ zĳn best ĳdel. 
Om de twee of drie weken laten ze de 
contouren van hun kapsel bĳwerken. 
Vanwege knippen, kleuren en kuren 
zĳn dames automatisch langer te gast 
bĳ ons. Als de grĳstinten bĳ mannen 
opdoemen, dan merken we dat ook 
zĳ neigen naar het aanbrengen van 
een kleurspoeling.”

Prikkel
In kapsalon Endless Hair, gespeciali-
seerd in haarverlengingen, hangt een 
prima werksfeer. Bo, Romy, Marit, 
Sharona en Jessica vormen samen 
met Colinda een flexibel en gedreven 
team. “Die onderlinge verbondenheid 
brengen we over op onze klanten. Ik 
stimuleer dat ons personeel jaarlĳks 
bĳscholingen volgt. Technieken 
veranderen voortdurend en daar 
moet je op inspelen. De dames krĳgen 

door de nieuwe inzichten een nieuwe 
prikkel en dat geeft steeds nieuwe 
energie. Ze stimuleren elkaar ook 
onderling.”

Glamourous
Colinda, al zesentwintig jaar onder-
nemer, is zich ervan bewust dat je als 
kapster dicht bĳ een klant komt. “Je 
zit aan iemands hoofd en dat resul-
teert vaak in persoonlĳke gesprekken. 
Dat is een mooi onderdeel van ons 
vak. Zo bouw je een hechte band op 
met je klanten. Daarnaast doen we 
er alles aan om de klant tevreden de 
deur uit te laten gaan. En een beetje 
glamorous. Dus: smaakvol, elegant en 
verfĳnd.”

COLINDA HOUTEPEN
‘WE STREVEN ERNAAR DAT ELKE KLANT TEVREDEN NAAR BUITEN GAAT’

ENDLESSHAIR is één van de vele 
leden van BusinessClub Kloetinge. 
Ook lid worden?
Kĳk op bckloetinge.nl
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Joost Folmer



54

Wedstrĳdspanning
We kunnen ons allemaal wel een 
beeld vormen bĳ de diversiteit onder 
de supporters. Rustige observeerders, 
kritische analisten, mopperkonten en 
fanatieke meelevers. Wĳnant herkent 
zich in die laatste categorie. 
“Ik leef naar elke wedstrĳd toe. 
Gezonde wedstrĳdspanning noem ik 
het. Langs de lĳn zie je dingen en daar 
durf ik mĳn mening over te geven. 
Over sommige punten wissel je van 
gedachten met andere supporters. 
Onder elkaar wordt er genoeg gepraat. 
We zĳn het lang niet altĳd met elkaar 
eens.” 
Wĳnant kent zĳn rol. “Wĳ observeren 
slechts op zaterdag. We weten niets 
van trainingen en wat met spelers 
besproken is qua tactiek. Daar vorm ik 
dan ook geen mening over. Na afloop 

van een wedstrĳd praat ik regelmatig 
met spelers. Dat zorgt voor verbinding. 
Spelers waarderen dat. Zĳ zien natuur-
lĳk ook dat je elke uit- en thuiswedstrĳd 
van de partĳ bent.”

Uitglĳders
Nederlagen doen iedere supporter pĳn. 
Dat is bĳ Wĳnant niet anders. “BVCB- en 
Brielle-uit waren fikse uitglĳders. Dan 
kost het me toch wel enige moeite om 
naar de kantine te gaan. Een bittere pil, 
maar dat hoort er nu eenmaal bĳ. We 
hebben vorig seizoen eigenlĳk teveel 
punten verspeeld.”
Dat het uiteindelĳk uitdraaide op een 
kampioenschap, lag ook in de lĳn 
der verwachtingen bĳ Wĳnant. “Van 
alle teams waren we de beste. De 
kampioenswedstrĳd had alles in zich. 
Werkelĳk fantastisch. Een hoop volk. 

‘Ik leef naar
iedere zaterdag toe’

Hĳ is openhartig in zĳn 
analyses. Hartstochtelĳk 
en betrokken. Al meer dan 
vĳfendertig jaar is hĳ vaste 
volger van ons eerste elftal. 
De laatste jaren nog wat 
intensiever.
Wĳnant Snoek. Voor hem 
was afgelopen seizoen een 
hoogtepunt als supporter. 
“Na 1990 en 2005 was dit 
het derde kampioenschap. 
Maar tegelĳk ook wel de 
mooiste. Er zĳn echter wel 
momenten geweest dat ik 
dacht dat het niet goed zou 
komen. Dat kwam mede 
door de scheefgroei in het 
aantal wedstrĳden. Xerxes-
uit was het kantelpunt! 
Die aanvallende wissel was 
cruciaal. Daar hebben we de 
tweede helft het beste voet-
bal laten zien. De 7-1 tegen 
RVVH was ook lekker.”

Joost Folmer
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WIJNANT 
SNOEK DOORGEWINTERDE SUPPORTER

VOELT VERBINDING

Ruim tweeduizend man. Prachtige 
entourage. Een 0-1 achterstand. 
Spanning. Leuk om mee te maken. 
Toen Kyle Doesburg de 2-1 maakte, 
had ik wel direct het idee dat het 
gelopen was. Tĳdens zo’n avond 
geniet ik met volle teugen. Alles wat 
Kloetinge een warm hart toedraagt 
was euforisch. En wat een huldiging 
na afloop!”

Breedte
Wĳnant is van mening dat de breed-
te van de selectie doorslaggevend 
was. Daarnaast konden spelers in 
zĳn optiek op meerdere posities uit 
de voeten. “Het terughalen van Roy 
Mulder naar de laatste linie pakte 
goed uit. De laatste acht wedstrĳden 
niet verloren! Ik heb genoten van de 
veelzĳdigheid van Reguillo Van-
depitte. De drive van Valentĳn van 
Keulen. Maar ook van de terugkeer 
van Jeroen de Jonge na zo’n lange 

periode.” 
Iedereen had een belangrĳke 
rol, stelde Wĳnant. “Met Mitchell 
Braafhart hebben we een gewel-
dige keeper in ons midden. En we 
mogen natuurlĳk Dano Lourens 
niet vergeten. Dano heeft een heel 
groot aandeel in het kampioenschap 
gehad. Zesentwintig goals. Grote 
klasse. Na een moeizame start werd 
een team gesmeed en dat was 
uiteindelĳk de grote kracht.”

Nieuwe ideeën
Kloetinge is terug in de hoofdklasse 
(vierde divisie) en de spelers en staf 
kunnen op de steun van Wĳnant 
blĳven rekenen. “Ik kĳk ernaar 
uit. Op dit niveau gaan we als 
Kloetinge geen gek figuur slaan. 
Veel voetballers uit de selectie 
zitten nog niet aan hun top. Je komt 
meer voetballende ploegen tegen. 
Vorig seizoen was het nogal eens 

zo dat de tegenstander de bus voor 
het doel parkeerde. Dat verwacht 
ik straks niet. En met een nieuwe 
trainer komen er mogelĳk weer 
nieuwe ideeën.”

Enorme aantrekkingskracht
Wĳnant, accountant-manager bĳ 
Rensa (technische groothandel in 
verwarming en ventilatie) is een vas-
te bezoeker van ons sponsorhome. 
Elke thuiswedstrĳd is hĳ er te vinden. 
Rensa is lid van de BusinessClub. 
“De Business-ruimte is een ideale 
gelegenheid om te netwerken. De 
aantrekkingskracht van de Business-
Club is enorm. Voetbalvereniging 
Kloetinge is sowieso een naam in 
het Zeeuwse. Kloetinge gaat op een 
merk lĳken.” 

Rustige observeerders, kritische analisten, mopperkonten en fanatieke meelevers. Wĳnant (3e van rechts) herkent zich in die 
laatste categorie. 

‘KLOETINGE GAAT OP
EEN MERK LIJKEN’ 



Met vier doelpunten was Nino Cappon 
eind vorig seizoen de grote man bĳ Luc-
tor Heinkenszand JO17-2 tegen Kloetin-
ge JO17-4. Voor de verandering liet hĳ 
zĳn keepershandschoenen thuis liggen 
en maakte hĳ als veldspeler minuten. 
Dat deed hĳ niet onverdienstelĳk.
Nino: “Na een aantal seizoenen bĳ 
JVOZ werd ik benaderd door Sparta 
Rotterdam. Ik heb daar één seizoen 
gekeept. Ik mocht niet blĳven, omdat 

ik volgens hen te klein was. Toen was ik 
ongeveer 1.57 meter. Nu 1.84 meter.”
Na het bericht van de Rotterdammers 
had hĳ geen zin meer om te keepen. 
“Ik heb toen een jaartje gevoetbald. Ik 
stopte er zoveel tĳd in… Hierdoor was 
ik wel even klaar met het spelen op 
hoog niveau. Het was super leuk om 
weer met mĳn vrienden van het dorp te 
sporten. Toch miste ik na een jaar het 
keepen en ben ik weer begonnen.”

Doelmannen Teun van 
Remortel (17) en Nino 
Cappon (16-rechts) 
vormen het levende 
bewĳs dat keepen geen 
kwestie is van simpel-
weg ballen tegenhou-
den met je handen. 
“Het is belangrĳk om 
zorgvuldig te zĳn in de 
passing”, stelt Teun. 
“Je moet niet zomaar 
een ‘blinde peer’ naar 
voren geven.”

Len Wolters
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Teun (links) en Nino hopen dit seizoen wederom stappen te maken

TEUN
VAN REMORTEL
EN

NINO
CAPPON
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Een goede keuze
Nino gaat bĳ Kloetinge JO19-1 de 
strĳd aan met Teun van Remortel. 
Teun is sinds zĳn vĳfde lid van onze 
vereniging. “Bĳ de pupillen keepte 
ik de ene wedstrĳd en voetbalde 
ik de andere wedstrĳd. In de E’tjes 
wilde ik gaan voetballen. Mĳn 
trainer – Wybrand Boonstra – heeft 
me overgehaald om te blĳven 
keepen.”
Een goed keuze, besefte hĳ 
achteraf. Vier seizoenen was hĳ 
actief binnen de jeugdafdeling van 
NAC Breda. “Dat kwam toevallig tot 
stand. Scouts kwamen een keer bĳ 
onze tegenstander kĳken. Ik had 
het best druk tĳdens die wedstrĳd 
en ik liet een goede indruk achter.”
De wens om meer speelminuten te 
maken bracht Teun terug naar vv 
Kloetinge. “Ooit hoop ik de stap 
naar een profclub of een grote 
amateurvereniging te maken. Ik zal 
consistent moet presteren. Ik denk 
dat je niet ‘bewust’ naar zo’n stap 

opzoek moet gaan. Als je goed je 
best doet, val je vanzelf op.”

Manuel Neuer
Beide doelmannen menen dat 
het voor een keeper belangrĳk is 
om ook met de bal aan de voet 
comfortabel te zĳn. “Ik ben een 
meevoetballende keeper”, stelt 
Nino. “Dat komt denk ik doordat ik 
een seizoen als veldspeler gespeeld 
heb. Daardoor kan ik sommige 
situaties misschien beter lezen.”
Teun (in het verleden begeleid 
door oud-prof Gábor Babos) keek 
de voorbĳe seizoenen vaak naar 
Manuel Neuer. “Hĳ is goed in het 
positie kiezen bĳ schoten. Ook 
voetbalt hĳ goed mee. Hĳ 
keept heel ver uit zĳn doel. 
Die stĳl probeerde ik na te 
doen. Kan ik ook die diepe 
ballen eruit halen?” Het 
vinden van de juiste 
balans is hierbĳ 
enorm belangrĳk. 

“Het is niet de bedoeling om je 
verdedigers in de weg te lopen.” 

Eerste divisie
Het tweetal hoopt aankomend sei-
zoen wederom stappen te maken 
in hun ontwikkeling. Nino trainde 
al eens mee met onze hoofdmacht. 
“Het tempo ligt echt héél hoog. 
Dat merk je aan het niveau en de 
inzet die er getoond wordt.”
Teun wil – net zoals vorig seizoen – 
de nummer één worden bĳ JO19-1. 
“Ook zou het mooi zĳn om een 
paar keer bĳ Onder 23-1 te keepen 
en ik zou het leuk vinden om een 

paar keer met Kloetinge 1 mee te 
trainen.”

Dankzĳ de vierde plaats 
van vorig seizoen pro-
moveerde JO19-1 naar de 
eerste divisie. Het elftal 

van trainers Bas Biester-
bosch en John Mol wacht een 

pittig jaar. “Handhaven wordt ons 
doel”, besluit Teun.
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NINO (IN HET ROOD) EN TEUN
GAAN BĲ JO19-1
DE ONDERLINGE STRĲD AAN
IN DE EERSTE DIVISIE
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Vorderingen
Ronald traint nu twee seizoenen een meisjesteam. Dat ze met sprongen vooruit 
gaan, doet hem deugd. Hĳ kan het geduld opbrengen tĳdens de opleidingsfase. 
“Meiden hebben, als ze beginnen met voetballen, een achterstand ten opzichte 
van jongens. Bĳ jongens gaat het proces natuurlĳker. Zĳ zĳn vaker op trapveldjes, 
een voetbalkooi of op een pleintje bezig.” 
Als trainer gebruikt Ronald tools uit zĳn verleden. “Je probeert toch zoveel 
mogelĳk over te brengen van wat je zelf geleerd hebt als voetballer. Toen het 
publiek weer welkom was, na de pandemie, stonden veel ouders versteld van de 
vorderingen die hun dochters hadden gemaakt. Dat vond ik een compliment om te 
horen. Ik wil me als trainer verder ontwikkelen op meerdere fronten en hoop door 
het volgen van de trainerscursus nog meer kennis op dat gebied te vergaren.”

HEEFT GEDULD MET ‘ZIJN’ MEIDEN

JEUGDTRAINER

RONALD
GELDOF

Wat doet een ‘voetbaldier’ 
als zĳn voetbalcarrière erop 
zit en het voetbal blĳft 
boeien? Voor Ronald Geldof 
(47) was het antwoord op 
die vraag niet moeilĳk. 
“Dan wordt je trainer, 
omdat je het ‘spelletje’ nog 
steeds leuk vindt. In het 
verleden heb ik bĳ Beve-
landers een pupillenteam 
getraind. Nu ben ik samen 
met Dion Lossie trainer van 
meisjes MO13-2. Guido van 
de Velde en Marĳn van der 
Borst zĳn onze assistenten. 
Mĳn dochter Lynn voetbalt 
in het team. Er valt op 
het gebied van training 
geven nog veel te leren. Als 
ex-voetballer is het geen 
vanzelfsprekendheid om 
hetgeen je in het veld wilt 
zien op de juiste manier 
over te brengen.”

Joost Folmer

Angela Versluis (Brisbaine Lions) en rechts Lieve van Vliet (Excelsior) verzorgden een gasttraining voor de meiden
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‘HET IS MOOI OM TE ZIEN DAT DIT MEISJESTEAM ZO LEUK MET ELKAAR OMGAAT’

Geduld
De geboren Kamperlander let 
vooral op het niveau van de groep. 
Geduldig zĳn is dan een eigen-
schap die goed van pas komt. Dat 
het bĳ de één wat sneller gaat dan 
bĳ de ander, stoort hem niet. ”Ik 
let er vooral op dat ze plezier heb-
ben. Onder elkaar gaat het prima. 
Buiten het voetballen om spreken 
ze regelmatig met elkaar af. Daar 
geniet ik van. Voor het groepspro-
ces is dat enorm belangrĳk.”

Eredivisie
Ronald volgt het damesvoetbal op 
de voet. “Je ziet dat het niveau van 
meisjes- en damesvoetbal omhoog 
gaat. Positioneel en conditioneel 
maken ze sprongen. Dat is goed 
om te zien.” 
De trainer-coach van ons meisjes-
team heeft ook oog voor randvoor-
waarden rondom een team. “Sfeer 
is belangrĳk. Af en toe eropuit 

gaan met z’n allen verhoogt de 
teamgeest. We hebben regelmatig 
een activiteit. In mei zĳn we met 
z’n allen naar een wedstrĳd in de 
Eredivisie voor vrouwen geweest. 
Ajax-PEC Zwolle (7-0). Dat was op 
De Toekomst, het sportcomplex 
van Ajax. Iedereen heeft enorm 
genoten van het uitje.”

Talenten
Dromen van een profcarrière. 
Hoeveel jeugdige talenten doen 
dat niet? Ook meiden natuurlĳk. In 
dat kader organiseerde Ronald een 
speciale training voor zĳn meiden. 
Met als doel om te laten zien waar 
het toe kan leiden als je talent 
hebt en investeert in trainingen en 
wedstrĳden. 

Ronald nodigde daarom twee 
Zeeuwse voetbalsters uit: Lieve 
van Vliet (22) en Angela Versluis 
(20). Lieve komt uit voor Excelsior 
Rotterdam en Angela is momen-
teel in Australië actief. Lieve begon 
haar voetbalcarrière bĳ Kloetinge 
en stapte via Sparta Rotterdam 
over naar Excelsior. Angela veterde 
haar eerste voetbalschoenen bĳ 
Veere. Via JVOZ en Sparta voetbal-
de ze het afgelopen seizoen ook bĳ 
Excelsior.
Ronald: “Het was een topavond. 
De training was prima verzorgd. 
Lieve en Angela hebben zich 
eerst voorgesteld en verteld van 
welk niveau ze kwamen. En hoe 
vervolgens de weg naar Excelsior 
is verlopen. Angela voetbalt het 
nieuwe seizoen bĳ Brisbaine Lions 
in Australië. Onze meiden hebben 
die avond goed en hard getraind. 
En het belangrĳkste: bovendien 
enorm genoten.” 

DROMEN VAN EEN PROFCARRIÈRE. 
HOEVEEL JEUGDIGE TALENTEN DOEN 
DAT NIET?
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MO13-2

VOOR vlnr:
Vera, Jasmĳn, Sezen, 
Bente, Lynn, Hailey, Eva.
MIDDEN:
Sarah, Joni, Lieve van Vliet 
(Excelsior), Silvie, Eef, 
Floor, Rozemarĳn, D’Yva, 
Mirthe
BOVEN: Caitlin, Marĳn, 
Lisanne, Guido, Angela 
Versluis (ex Excelsior) Dion, 
Youri en Ivann (spelers 1e 
selectie), Ronald
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Locatie Goes
F. den Hollanderlaan 25 
4461 HL  Goes

Locatie Bergen op Zoom
Veilingdreef 31

4614 RX  Bergen op Zoom

0113 - 22 11 00 • info@oliedejonge.nl • www.oliedejonge.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

vastgoedadvies-zeeland.nl

Stefan Wielemaker

Bel: 0614999580
Mail: wvastgoedadvies@zeelandnet.nl

Erkend lid van:

JO10-1 KAMPIOEN - JO10-3 KAMPIOEN - JO10-4 KAMPIOEN - MO11-1 KAMPIOEN -  JO11-1 KAMPIOEN - JO11-3 KAMPIOEN - JO12-1 KAMPIOEN - JO13-2 KAMPIOEN
JO13-3 KAMPIOEN - JO15-2 KAMPIOEN - JO16-1 KAMPIOEN - JO19-1 KAMPIOEN - KLOETINGE 6 KAMPIOEN - VROUWEN 1  KAMPIOEN - KLOETINGE 1 KAMPIOEN

Een groot aantal teams van onze vereniging kon het voorbĳe seizoen 
een kampioenschap vieren. Vanzelfsprekend werden deze winnaars 
gehuldigd en gingen zĳ met z’n allen op de foto.
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JO10-1 KAMPIOEN - JO10-3 KAMPIOEN - JO10-4 KAMPIOEN - MO11-1 KAMPIOEN -  JO11-1 KAMPIOEN - JO11-3 KAMPIOEN - JO12-1 KAMPIOEN - JO13-2 KAMPIOEN
JO13-3 KAMPIOEN - JO15-2 KAMPIOEN - JO16-1 KAMPIOEN - JO19-1 KAMPIOEN - KLOETINGE 6 KAMPIOEN - VROUWEN 1  KAMPIOEN - KLOETINGE 1 KAMPIOEN

Hoewel door de vele schalen niet iedereen goed zichtbaar is, is het 
op deze panoramafoto vergeefs zoeken naar de teams van JO11-3, 
Kloetinge 6 en Vrouwen 1. Zĳ waren die middag afwezig.

RonQuintenF O T O G R A F I E

Al vele jaren zĳn Jan Kees Dekker en 
Frank Groeneveld trouwe sponsers van 
onze vereniging. Ook dit seizoen zĳn de 
bedrĳfslogo’s van beide ondernemers 
terug te vinden op de wedstrĳdkleding 
van onze hoofdmacht, Kloetinge 2 en 
O23-1.

TANK- EN APPARATENBOUW “DE BLESSE” B.V.TANK- EN APPARATENBOUW
‘DE BLESSE’ BV

AANNMERS- VERHUURBEDRIJF

JCDEKKER.NL

FRANK
GROENEVELD

JAN KEES DEKKER
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Bruno: “Zes jaar geleden ben ik bĳ Kloetinge gescout en na een stageperiode 
toegelaten tot de jeugdopleiding van NAC. Blĳdschap overheerst op zo’n moment. 
Je weet dat je je daar als voetballer sneller en beter gaat ontwikkelen.”
Reinier: “Je droomt er wel van. Profvoetballer worden. Het voordeel ten opzichte 
van een amateurvereniging is dat we op jonge leeftĳd betere tegenstanders en 

Bruno speelt op de acht-positie Reinier: “We wonnen thuis van Feyenoord met 4-2”

Elke morgen om zes uur rinkelt de wekker in huize Hiensch. Even verderop 
in Wilhelminadorp is dat bĳ de familie Honkoop niet anders. Bruno Hiensch 
en Reinier Honkoop staat een lange dag te wachten. Dus vroeg uit de veren. 
Zonder morren. Op weg naar Breda. Zes keer in de week. ’s Avonds om half 
acht weer thuis. Dagelĳkse kost. Met een gezamenlĳk doel: bĳ NAC Breda een 
nog betere voetballer worden. 

LIGGEN OP KOERS BĲ NAC BREDA

 BRUNO HIENSCH
 REINIER HONKOOP
& BRUNO& BRUNO
 REINIER& REINIER

bekwamere trainers krĳgen. Hoewel 
Wybrand Boonstra ook een goede 
trainer was. Kloetinge was een ideale 
springplank voor ons beiden.”
Reizen, studie, trainen en wedstrĳden 
spelen. Dat moet je wel even leren 
managen. Bruno: “Dat was wel even 
een dingetje in het begin. We beleven 
veel plezier aan onze opleiding. Als je 
iets graag doet, gaat alles ook gemak-
kelĳker.” Reinier knikt instemmend: 
“Helemaal mee eens.”

Vertrouwen
De voormalige jeugdspelers van 
Kloetinge maken in hun team (JO16) 
veel speelminuten bĳ de ‘Parel van 
het Zuiden’. Ze voetballen elke week. 
Daar spreekt volgens de vĳftienjarigen 
vertrouwen uit. Bruno: “Ik speel 
voornamelĳk als middenvelder, op 
de acht-positie. In mĳn spel mag ik 
wel iets rustiger zĳn. Ik ben mentaal 
sterker geworden en heb een goed 
overzicht. Mĳn trainer wĳst me er 
regelmatig op dat ik wat brutaler mag 

Joost Folmer
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Boezemvrienden Bruno en Reinier (rechts). De voormalige jeugdspelers van Kloetinge genieten van hun avontuur bĳ de ‘Parel van het Zuiden’

zĳn. Durf om dingen te doen.” 
Veel loopacties maken is één van 
de aandachtspunten bĳ Reinier, die 
hoofdzakelĳk de positie achter de 
spitsen invult. “Ik moet vooral belang-
rĳker voor het team worden. Ik ben 
een slechte verliezer. Ik moet leren 
om daar beter mee om te gaan.”
 
Winnen van Ajax en Feyenoord
Bruno en Reinier kruisen de degens 
met talenten van andere Betaald 
Voetbal Organisaties (BVO’s). Dus ook 
Feyenoord, Ajax en PSV. Bruno: ”We 
wonnen thuis van Feyenoord met 4-2 
en op ‘De Toekomst’ speelden we Ajax 
met 1-4 van de mat. Dat zĳn leuke 
wedstrĳden om te spelen.
Natuurlĳk is prof worden dé droom. 
Ik denk alleen dat het nu te vroeg 
is om te zeggen of het een reële 
optie is. Eerst de periode tussen mĳn 
zestiende en achttiende maar eens 

afwachten.” 
In het bekertoernooi bereikte het 
team van de boezemvrienden de 
halve finale. Reinier: “In de kwartfi-
nale versloegen we AZ met 3-2. In de 
halve finale werden we uiteindelĳk 
uitgeschakeld door ADO Den Haag. 
Dat was een tegenvaller.”

Fouten maken mag
De twee talenten dragen de voetbal-
vereniging Kloetinge nog altĳd een 
warm hart toe. Ze hebben enkele 
tips voor aanstormende Kloetin-
ge-talenten. Reinier: “Hard werken is 
een vereiste. In jezelf blĳven geloven 
en vertrouwen hebben. Uiteindelĳk 
moet het team op je kunnen rekenen. 
En natuurlĳk: Nooit Opgeven Altĳd 
Doorgaan (NOAD). Let daarnaast 
goed op je voeding.”
Bruno wil er nog iets aan toevoegen: 
”Je moet voor je sport leven, disci-
pline opbrengen en er vooral plezier 
in houden. Mĳn motto is: ”Je mag 
fouten maken, als je ze maar niet wil 

maken.” 
Over de voeding willen de twee nog 
iets kwĳt. “Alleen op zaterdag een 
frikandel, dat mag nog net.”

Cement
Bruno en Reinier waren getuige van 
de kampioenswedstrĳd van ons eerste 
elftal. Bruno: “Ik vond Kloetinge een 
goed team; met Dano Lourens een 
veel scorende spits en een betrouwba-
re verdediging. Reguillo Vandepitte, 
hĳ was het cement tussen de stenen.” 
Reinier: “We hebben enorm genoten 
die avond.” 

Avondje NAC
Een avondje NAC op vrĳdagavond 
in de Keuken Kampioen Divisie gaat 
aan de neus van Bruno en Reinier 
voorbĳ. ‘Op tĳd naar bed’, zo meent 
de clubleiding van NAC Breda. Om de 
top te bereiken, moet je vaak con-
cessies doen. Bruno en Reinier liggen 
daar ongetwĳfeld niet wakker van.

FO
TO

 JO
EP

 Z
OE

TE
W

EĲ

‘REIZEN, STUDIE, TRAINEN EN 
WEDSTRĲDEN SPELEN. DAT MOET 
JE WEL EVEN LEREN MANAGEN.’
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De 17-jarige Amy van 
Velzen speelde aan 
het begin van vorig 
seizoen nog bĳ MO17-
1. Halverwege het 
seizoen stapte ze over 
naar Vrouwen 1. Dat 
ze dit niveau prima 
aankan, blĳkt wel uit 
het feit dat ze slechts 
15 wedstrĳden nodig 
had om topscorer te 
worden. 

‘MĲN GROTE VOORBEELD IS ZLATAN’
Vĳftien keer wist ze ’t net te vinden. Ook 
dit seizoen is ze weer te zien bĳ ons eerste 
vrouwenteam. En dat is best opmerkelĳk, 
aangezien Amy ook bĳ Feyenoord, Sparta 
Rotterdam of Excelsior had kunnen spelen.

CIOS
Amy: “Ik heb na mĳn start bĳ Wemeldinge 
de overstap gemaakt naar JVOZ en daarna 
naar Feyenoord, waar ik in MO16 speelde. 
Hoewel ik het prima deed en het goed 
naar mĳn zin had, ben ik toch gestopt. Het 
reizen van en naar Rotterdam was intensief. 
De belangrĳkste reden om te stoppen was 
het feit dat ik mĳn CIOS-opleiding niet kon 

combineren met voetbal. Nu zit ik in Goes 
op school en speel mĳn wedstrĳden bĳ 
Kloetinge Vrouwen 1. Bĳkomend voordeel is 
dat ik meer tĳd heb voor mĳn vriendinnen.”

Sportschool
Hoewel het slechts van korte duur was, 
heeft Amy wel veel geleerd bĳ Feye-
noord. Vooral op het gebied van training. 
“Wĳ speelden in de hoofdklasse tegen 
jongensteams. Dat betekent dat je fysiek 
flink aan de bak moest. Daar trainden we 
dan ook voor. Nog steeds ga ik elke dag 
naar de sportschool en train ik hard. Bĳ 
Feyenoord trainde ik 3x per week met mĳn 

Amy VAN VELZEN
Bas Schuitert
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eigen team, zaten we 1x per week 
in ’t krachthonk en trainde ik ook 
nog 1x mee met de beloften. Daar 
ben ik echt sterker van geworden.” 
De voetbalster beseft dat fysiek 
enorm belangrĳk is in de voetballerĳ. 
“Daarom is Zlatan Ibrahimovic mĳn 
grote voorbeeld, naast Lieke Martens 
natuurlĳk. Als je ziet wat Zlatan op 
zĳn leeftĳd nog presteert dankzĳ zĳn 
trainingsarbeid, da’s echt uniek! Daar-
om is naar de sportschool gaan ook 
één van mĳn hobby’s. Hard trainen 
om beter en fitter te worden.”

Vader
Een andere grote motivator voor 
Amy is haar vader. Met enige emotie 
in haar stem vertelt Amy hierover. 
“Mĳn vader is altĳd overal bĳ geweest, 
iedere training en iedere wedstrĳd. 
Nu ik wat ouder ben en zelf naar het 
Wesselopark kan, slaat hĳ de trainin-
gen vaak over. Maar de wedstrĳden 
nooit. Hĳ is altĳd positief, maar vooral 
ook kritisch. Mĳn winnaarsmentaliteit 

heb ik aan mĳn vader te danken. Maar 
je begrĳpt wel dat dit de afgelopen 
jaren regelmatig tot kleine botsingen 
heeft geleid, haha!”

Kampioen
Het huidige seizoen speelt Amy haar 
wedstrĳden dus weer bĳ ’t vlaggen-
schip van onze vrouwenafdeling. Het 
grote doel is om uiteindelĳk in de 
Hoofdklasse uit te komen. Daarvoor 
zĳn nog een paar kampioenschappen 
nodig. “Dat moet mogelĳk zĳn met 
deze groep”, zegt Amy. “We zĳn een 
vriendenteam dat goed kan voetbal-
len. Het is gezellig, maar we willen 
ook goed presteren. Daarom was 
het afgelopen jaar zo leuk en suc-
cesvol, dat willen we graag nog eens 
herhalen.” Met het recent behaalde 
kampioenschap is de eerste horde in 
ieder geval genomen.

Eindstation
Kloetinge is vast niet het eindstation 
van Amy. “Nee, dat denk ik niet”, 

geeft ze aan. “Uiteindelĳk wil ik de 
stap hogerop maken. Ik wil kĳken 
welk niveau ik kan halen. Ik droom 
ervan om weer bĳ een grote club te 
spelen. Maar nu nog niet. Voorlopig 
geniet ik van het leven dat ik nu leid. 
Ik volg een mooie opleiding, voetbal 
in een goed en gezellig team én ik 
heb ook nog volop tĳd om met vrien-
den op stap te gaan. Maar ooit……”

Je hebt tĳd zat nog Amy, kĳk maar 
naar Zlatan!

‘WE WILLEN HET SUCCES VAN AFGELOPEN JAAR GRAAG NOG EENS HERHALEN’

Na een succesvol seizoen kon de kampioensvlag worden gehesen

Voorlopig geniet Amy van het leven
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Goes • Zierikzee  weazuidwest.nl

Financieel �t!
Bij WEA kijken we samen met ondernemers 
vooruit en voorzien we ze actief van stuurin-
formatie. Zo helpen wij ondernemers om in 
financiële topconditie te komen én te blijven! 

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

www.vanmosselautolease.nl

” Daar kun je niet omheen
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In de naar de 3e klasse gepromo-
veerde damesselectie was Fabiënne 
Tolhoek één van de voetbalsters die 
het zoet van de overwinning mocht 
proeven. Ze kon in de wedstrĳd tegen 
FC de Westhoek rekenen op bĳzonde-
re steun. Haar tweelingzus Danique 
leefde langs de lĳn enthousiast mee 
met de verrichtingen van het team en 
met die van haar zus. Danique voet-
balt bĳ Ajax Vrouwen O17 en speelde 
in mei 2022 met Oranje Vrouwen 
O17 het Europees Kampioenschap in 
Bosnië en Herzegovina.

Na afloop van de kampioenswedstrĳd 
was ze er als één van de eersten bĳ 
om Fabiënne te feliciteren. Daarbĳ 
ontbraken de bloemen niet. Danique 

Fabiënne (rechts) krĳgt bloemen en een kampioensshirt uit handen van haar
tweelingzus Danique

FABIËNNE
TOLHOEK FO

TO
’S 

RO
N 

QU
IN

TE
N

deelde zodoende in de feestvreugde. Ook het vrouwenteam kreeg als aanden-
ken een kampioensshirt. Daar was Fabiënne enorm trots op. Net als Danique. 
Als tweeling deel je tenslotte veel. 

Recent werd Danique geselecteerd voor Oranje Vrouwen O19 (red).

strategie
online 
creatie
events

LET’S TALK!

Joost Folmer
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Dream Big
Stay United
Play to Win

Importer & Authorized Representation for 

Medical Device & IVD
Manufacturers Exporting to Europe

www.medenvoyglobal.com
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  Hoe komt een handballer bĳ vv 
Kloetinge terecht?
“Ik handbalde bĳ HV Delta Sport in Zie-
rikzee. Op mĳn 35ste promoveerden we 
naar het hoogste niveau in Nederland. 
Toen ben ik gestopt. Ik begon een eigen 
zaak. Achteraf heb ik spĳt dat ik niet iets 
langer ben doorgegaan.”
“Een bekende vroeg in 1999 aan me of 
ik sponsor wilde worden. In het clubma-
gazine werd Kloetinge omschreven als 
‘de grootste familie van Nederland’. Dat 
gevoel is altĳd zo gebleven. Ik moet er 
niet aan denken dat mĳn kleinkinderen 
bĳ een andere vereniging zouden 
voetballen.”

  Wat is in al die jaren het absolute 
hoogtepunt?
“Het kampioenschap van vorig seizoen. Ik 
heb denk ik een stuk of acht wedstrĳden 
gevlagd. Dan hoor je er toch een soort 
van bĳ.”
“Ik heb altĳd gezorgd dat ik niet in de 
kleedkamer kwam. Supporters vroegen 
aan me: ‘Wat heeft de trainer tegen die 
jongens gezegd?’ Daar wilde ik niets van 
weten.”

COR LAGENDIJK
Cor Lagendĳk (68) was jarenlang 
als sponsor verbonden aan onze 
vereniging. Tegenwoordig is hĳ 
clubscheidsrechter, grensrechter en 
vaste volger van zĳn voetballende 
kleinkinderen. In deze Uitsmĳter 
heeft Cor het laatste woord.

AFLUISTERAPPARATUUR IN DE BESTUURSKAMER

  Echt niet? Je staat immers bekend als de ‘Story’ van Kloetinge?
“Haha, ik weet veel. Maar ik heb niet altĳd gelĳk. Iemand zei ooit voor de 
grap dat ik afluisterapparatuur in de bestuurskamer had gehangen.” 

  Waar haal je die nieuwtjes vandaan?
“Veel vragen stellen aan de juiste mensen. Ik kan natuurlĳk niet zeggen 
wie, hahaha.”

  Echt geen tipje van de sluier?
“Ik word vaak door mensen gebeld met vragen of ik ‘iets’ weet. Vaak weet 
ik van niets. Vervolgens ga ik er dan zelf achteraan.”

  Er komt een einde aan ruim twintig jaar sponsorschap, waarom?
“Ik ga met pensioen. Ik word 69. Ik heb 55 jaar gewerkt.”

  Ik heb het vermoeden dat we je nog geregeld gaan zien op het 
Wesselopark.
“Natuurlĳk! Ik ga vaker fluiten. Waarschĳnlĳk zal ik geregeld uitwedstrĳden 
van het ‘eerste’ overslaan. Ik heb geen zin om me telkens te moeten 
haasten.”

  Het interview is afgelopen, bedankt voor je tĳd.
“Vraag je niet naar de reisjes die we in het verleden gemaakt hebben met 
de eerste selectie en de sponsorstichting?”

  Die verhalen blĳven toch altĳd geheim?
“Sommige dingen niet hoor, haha. Zulke tripjes zĳn echt uniek. De saam-
horigheid is enorm. De selectie en de sponsoren vormen tĳdens zo’n week-
end een eenheid. Je leert elkaar beter kennen. We hebben in het verleden 
getennist, geschaatst, geskied en héél véél gedronken.”

In gezelschap van eigenaar Wesley Visser (rechts) zit Cor op 
het terras van lunchcafé brasserie de Bult aan de uitsmĳter

Len Wolters
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EERSTE PERIODE

27 AUGUSTUS (1)
Jodan Boys Nieuwenhoorn 14:30
Smitshoek ODIN ’59 14:30
Capelle Kloetinge 14:30
‘s-Gravenzande Poortugaal 14:30
Spĳkenisse De Dĳk 14:30
Goes WNC 14:30
Achilles Veen Zwaluwen 14:30
SC Feyenoord ARC 15:00

3 SEPTEMBER (2)
Zwaluwen Goes 14:30
Nieuwenhoorn Achilles Veen 14:30
Poortugaal Spĳkenisse 14:30
ODIN ’59 Jodan Boys 14:30
ARC ‘s-Gravenzande 14:30
WNC Capelle 14:30
De Dĳk Smitshoek 15:00
Kloetinge SC Feyenoord 15:00

10 SEPTEMBER (3)
Jodan Boys De Dĳk 14:30
Smitshoek Poortugaal 14:30
Spĳkenisse ARC 14:30
Zwaluwen WNC 14:30
‘s-Gravenzande Kloetinge 14:30
Goes Nieuwenhoorn 14:30
Achilles Veen ODIN ’59 14:30
SC Feyenoord Capelle 15:00

17 SEPTEMBER (4)
Nieuwenhoorn Zwaluwen 14:30
Poortugaal Jodan Boys 14:30
Capelle ‘s-Gravenzande 14:30
ARC Smitshoek 14:30
ODIN ‘59 Goes 14:30
WNC SC Feyenoord 14:30
De Dĳk Achilles Veen 15:00
Kloetinge Spĳkenisse 15:00

24 SEPTEMBER (5)
Jodan Boys ARC 14:30
Smitshoek Kloetinge 14:30
Zwaluwen ODIN ‘59 14:30
Nieuwenhoorn WNC 14:30
‘S-Gravenzande SC Feyenoord 14:30
Achilles Veen Poortugaal 14:30
Spĳkenisse Capelle 14:30
Goes De Dĳk 14:30

1 OKTOBER (6)
Poortugaal Goes 14:30
Capelle Smitshoek 14:30
ODIN ‘59 Nieuwenhoorn 14:30
ARC Achilles Veen 14:30
WNC s-Gravenzande 14:30
De Dĳk Zwaluwen 15:00
SC Feyenoord Spĳkenisse 15:00
Kloetinge Jodan Boys 15:00

8 OKTOBER (7)
Smitshoek SC Feyenoord 14:30
Spĳkenisse ‘s-Gravenzande 14:30
Zwaluwen Poortugaal 14:30
Nieuwenhoorn De Dĳk 14:30
Jodan Boys Capelle 14:30
Achilles Veen Kloetinge 14:30
ODIN ‘59 WNC 14:30
GOES ARC 14:30

15 OKTOBER (8)
Poortugaal Nieuwenhoorn 14:30
Capelle Achilles Veen 14:30
‘s-Gravenzande Smitshoek 14:30
WNC Spĳkenisse 14:30
ARC Zwaluwen 14:30
De Dĳk ODIN ‘59 15:00
SC Feyenoord Jodan Boys 15:00
Kloetinge Goes       14 OKT 19:00

29 OKTOBER (9)
Smitshoek Spĳkenisse 14:30
Nieuwenhoorn ARC 14:30
Zwaluwen Kloetinge 14:30
Jodan Boys ‘s-Gravenzande 14:30
Goes Capelle 14:30
Achilles Veen SC Feyenoord 14:30
ODIN ‘59 Poortugaal 14:30
De Dĳk WNC 15:00

5 NOVEMBER (10)
Poortugaal De Dĳk 14:30
Capelle Zwaluwen 14:30
‘s-Gravenzande Achilles Veen 14:30
Spĳkenisse Jodan Boys 14:30
ARC ODIN ‘59 14:30
WNC Smitshoek 14:30
SC Feyenoord Goes 15:00
Kloetinge Nieuwenhoorn 15:00

TWEEDE PERIODE

12 NOVEMBER (11)
Poortugaal WNC 14:30
Jodan Boys Smitshoek 14:30
Zwaluwen SC Feyenoord 14:30
Nieuwenhoorn Capelle 14:30
ODIN ‘59 Kloetinge 14:30
Achilles Veen Spĳkenisse 14:30
Goes ‘s-Gravenzande 14:30
De Dĳk ARC 15:00

19 NOVEMBER (12)
Smitshoek Achilles Veen 14:30
Capelle ODIN ‘59 14:30
Spĳkenisse Goes 14:30
ARC Poortugaal 14:30
‘s-Gravenzande Zwaluwen 14:30
WNC Jodan Boys 14:30
SC Feyenoord Nieuwenhoorn 15:00
Kloetinge De Dĳk 15:00

26 NOVEMBER (13)
Poortugaal Kloetinge 14:30
ARC WNC 14:30
Zwaluwen Spĳkenisse 14:30
Nieuwenhoorn ‘s-Gravenzande 14:30
ODIN ‘59 SC Feyenoord 14:30
Goes Smitshoek 14:30
Achilles Veen Jodan Boys 14:30
De Dĳk Capelle 15:00

3 DECEMBER (14)
Jodan Boys Goes 14:30
Smitshoek Zwaluwen 14:30
Spĳkenisse Nieuwenhoorn 14:30
‘s-Gravenzande ODIN ‘59 14:30
Capelle Poortugaal 14:30
Achilles Veen WNC 14:30
SC Feyenoord De Dĳk 15:00
Kloetinge ARC 15:00

10 DECEMBER (15)
Poortugaal SC Feyenoord 14:30
ARC Capelle 14:30
Zwaluwen Jodan Boys 14:30
Nieuwenhoorn Smitshoek 14:30
ODIN ‘59 Spĳkenisse 14:30
Goes Achilles Veen 14:30
WNC Kloetinge 14:30
De Dĳk ‘s-Gravenzande 15:00

ACHILLES VEEN
Sportpark De Hanen Weide
Groeneweg 4
4264 RN VEEN
T: 0416-691 794
achillesveen.nl

ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen a/d Rĳn
0172-472 770
svarc.nl

CAPELLE
Sportpark ‘t Slot
P.C. Boutensingel 1
2902 BH Capelle a/d Ĳssel
06-4351 6611
vvcapelle.nl

DE DĲK
Sportpark Schellingwoude
Schellingwouderdĳk 220
1023 NL Amsterdam
020-490 4560
asvdedĳk.nl

SC FEYENOORD
Sportcomplex Varkenoord
Olympiaweg 280
3078 HT Rotterdam
010-2916 999
scfeyenoord.nl

GOES
Sportpark Het Schenge
Geldeloozepad 5
4463 AJ Goes
0113-211126
vvgoes.nl

‘S-GRAVENZANDE
Juliana Sportpark
Kon. Julianaweg 154
2691 GH ‘s-Gravenzande
0174-41 3630
fcsgravenzande.nl

DE JODAN BOYS
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda
0182-517 576
cvvdejodanboys.nl
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21 JANUARI (16)
Poortugaal ‘s-Gravenzande 14:30
Nieuwenhoorn Jodan Boys 14:30
ODIN ‘59 Smitshoek 14:30
Zwaluwen Achilles Veen 14:30
ARC SC Feyenoord 14:30
WNC Goes 14:30
De Dĳk Spĳkenisse 15:00
Kloetinge Capelle 15:00

28 JANUARI (17)
Jodan Boys ODIN ‘59 14:30
Smitshoek De Dĳk 14:30
Spĳkenisse Poortugaal 14:30
‘s-Gravenzande ARC 14:30
Capelle WNC 14:30
Goes Zwaluwen 14:30
Achilles Veen Nieuwenhoorn 14:30
SC Feyenoord Kloetinge 15:00

4 FEBRUARI (18)
Poortugaal Smitshoek 14:30
Nieuwenhoorn Goes 14:30
ODIN ‘59 Achilles Veen 14:30
ARC Spĳkenisse 14:30
Capelle SC Feyenoord 14:30
WNC Zwaluwen 14:30
De Dĳk Jodan Boys 15:00
Kloetinge ‘s-Gravenzande 15:00

11 FEBRUARI (19)
Jodan Boys Poortugaal 14:30
Smitshoek ARC 14:30
Zwaluwen Nieuwenhoorn 14:30
Spĳkenisse Kloetinge 14:30
‘s-Gravenzande Capelle 14:30
Achilles Veen De Dĳk 14:30
Goes ODIN ‘59 14:30
SC Feyenoord WNC 15:00

25 FEBRUARI (20)
Capelle Spĳkenisse 14:30
Poortugaal Achilles Veen 14:30
ODIN ‘59 Zwaluwen 14:30
ARC Jodan Boys 14:30
WNC Nieuwenhoorn 14:30
De Dĳk Goes 15:00
Kloetinge Smitshoek 15:00
SC Feyenoord ‘s-Gravenzande 15:00

DERDE PERIODE

4 MAART (21)
Nieuwenhoorn ODIN ‘59 14:30
Smitshoek Capelle 14:30
Jodan Boys Kloetinge 14:30
Zwaluwen De Dĳk 14:30
‘s-Gravenzande WNC 14:30
Goes Poortugaal 14:30
Achilles Veen ARC 14:30
Spĳkenisse SC Feyenoord 14:30

11 MAART (22)
‘s-Gravenzande Spĳkenisse 14:30
Capelle Jodan Boys 14:30
Poortugaal Zwaluwen 14:30
ARC Goes 14:30
WNC ODIN ‘59 14:30
De Dĳk Nieuwenhoorn 15:00
SC Feyenoord  Smitshoek 15:00
Kloetinge Achilles Veen 15:00

25 MAART (23)
Jodan Boys SC Feyenoord 14:30
Nieuwenhoorn Poortugaal 14:30
Smitshoek ‘s-Gravenzande 14:30
Spĳkenisse WNC 14:30
Zwaluwen ARC 14:30
Goes Kloetinge 14:30
Achilles Veen Capelle 14:30
ODIN ‘59 De Dĳk 14:30

1 APRIL (24)
Poortugaal ODIN ‘59 14:30
Capelle Goes 14:30
‘s-Gravenzande Jodan Boys 14:30
Spĳkenisse Smitshoek 14:30
ARC Nieuwenhoorn 14:30
WNC De Dĳk 14:30
SC Feyenoord Achilles Veen 15:00
Kloetinge Zwaluwen 15:00

15 APRIL (25)
Jodan Boys Spĳkenisse 14:30
Achilles Veen ‘s-Gravenzande 14:30
Smitshoek WNC 14:30
Zwaluwen Capelle 14:30
Nieuwenhoorn Kloetinge 14:30
ODIN ‘59 ARC 14:30
Goes SC Feyenoord 14:30
De Dĳk Poortugaal 15:00

TWEEDE PERIODE

12 NOVEMBER (11)
Poortugaal WNC 14:30
Jodan Boys Smitshoek 14:30
Zwaluwen SC Feyenoord 14:30
Nieuwenhoorn Capelle 14:30
ODIN ‘59 Kloetinge 14:30
Achilles Veen Spĳkenisse 14:30
Goes ‘s-Gravenzande 14:30
De Dĳk ARC 15:00

19 NOVEMBER (12)
Smitshoek Achilles Veen 14:30
Capelle ODIN ‘59 14:30
Spĳkenisse Goes 14:30
ARC Poortugaal 14:30
‘s-Gravenzande Zwaluwen 14:30
WNC Jodan Boys 14:30
SC Feyenoord Nieuwenhoorn 15:00
Kloetinge De Dĳk 15:00

26 NOVEMBER (13)
Poortugaal Kloetinge 14:30
ARC WNC 14:30
Zwaluwen Spĳkenisse 14:30
Nieuwenhoorn ‘s-Gravenzande 14:30
ODIN ‘59 SC Feyenoord 14:30
Goes Smitshoek 14:30
Achilles Veen Jodan Boys 14:30
De Dĳk Capelle 15:00

3 DECEMBER (14)
Jodan Boys Goes 14:30
Smitshoek Zwaluwen 14:30
Spĳkenisse Nieuwenhoorn 14:30
‘s-Gravenzande ODIN ‘59 14:30
Capelle Poortugaal 14:30
Achilles Veen WNC 14:30
SC Feyenoord De Dĳk 15:00
Kloetinge ARC 15:00

10 DECEMBER (15)
Poortugaal SC Feyenoord 14:30
ARC Capelle 14:30
Zwaluwen Jodan Boys 14:30
Nieuwenhoorn Smitshoek 14:30
ODIN ‘59 Spĳkenisse 14:30
Goes Achilles Veen 14:30
WNC Kloetinge 14:30
De Dĳk ‘s-Gravenzande 15:00

22 APRIL (26)
Capelle Nieuwenhoorn 14:30
Smitshoek Jodan Boys 14:30
Spĳkenisse Achilles Veen 14:30
‘s-Gravenzande Goes 14:30
ARC De Dĳk 14:30
WNC Poortugaal 14:30
SC Feyenoord Zwaluwen 15:00
Kloetinge ODIN ‘59 15:00

6 MEI (23)
Jodan Boys WNC 14:30
Goes Spĳkenisse 14:30
Achilles Veen Smitshoek 14:30
Poortugaal ARC 14:30
Zwaluwen ‘s-Gravenzande 14:30
Nieuwenhoorn SC Feyenoord 14:30
ODIN ‘59 Capelle 14:30
De Dĳk Kloetinge 15:00

13 MEI (28)
Smitshoek Goes 14:30
Capelle De Dĳk 14:30
‘s-Gravenzande Nieuwenhoorn 14:30
Jodan Boys Achilles Veen 14:30
WNC ARC 14:30
Spĳkenisse Zwaluwen 14:30
Kloetinge Poortugaal 15:00
SC Feyenoord ODIN ‘59 15:00

20 MEI (29)
Poortugaal Capelle 14:30
Nieuwenhoorn Spĳkenisse 14:30
De Dĳk SC Feyenoord 14:30
WNC Achilles Veen 14:30
Goes Jodan Boys 14:30
ARC Kloetinge 14:30
Zwaluwen Smitshoek 14:30
ODIN ‘59 ‘s-Gravenzande 14:30

27 MEI (30)
Jodan Boys Zwaluwen 14:30
Smitshoek Nieuwenhoorn 14:30
Capelle ARC 14:30
‘s-Gravenzande De Dĳk 14:30
Spĳkenisse ODIN ‘59 14:30
SC Feyenoord Poortugaal 14:30
Kloetinge WNC 14:30
Achilles Veen Goes 14:30

‘S-GRAVENZANDE
Juliana Sportpark
Kon. Julianaweg 154
2691 GH ‘s-Gravenzande
0174-41 3630
fcsgravenzande.nl

DE JODAN BOYS
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda
0182-517 576
cvvdejodanboys.nl

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

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

ODIN ’59
Sportpark Assumburg
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
0251-237-026
odin59.nl

POORTUGAAL
Polder Albrandswaard
Albrandswaardseweg 84a
3172 XC Poortugaal
010-5017798
svpoortugaal.nl

SMITSHOEK
Sportpark Smitshoek
Smitshoekse Baan 25
2993 BZ Barendrecht
0180-615 275
vvsmitshoek.nl

SPĲKENISSE
Sportpark Jaap Riedĳk
Maaswĳkweg 100
3207 JZ Spĳkenisse
Tel: 0181-64 6379
vvspĳkenisse.nl

WNC
Sportpark De Korte Woerden
Zandweg 1B
4181 PL Waardenburg
0418-651554
vvwnc.nl

ZWALUWEN
Sportpark Zwaluwenlaan
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
vvzwaluwen.nl
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