
 

 

Nieuws – Selectie 2019/2020 
 
 
 

Brian Siegelaer 
 
Ik ben 18 jaar oud en ben begonnen in de7x7 bij VVIJ. 
Ik heb alle selectie teams bij VVIJ doorlopen. 
Mijn positie is middenvelder/aanvaller en ik ben linksbenig. 
Komend jaar heb ik voor het eerste van VVIJ gekozen omdat ik mijn hele jeugd bij VVIJ heb 
gespeeld en sinds dat ik klein was, ook graag in het eerste elftal wilde voetballen. 
Ik hoop dat ik er veel van ga leren de komende seizoenen en dat ik belangrijk voor het team 
kan zijn. 

 
Bram van Buuren 
 
Ik ben Bram van Buuren en ik kom uit de VVIJ jeugd.  Na 14 jaar gevoetbald te hebben in de 
jeugd, lijkt het mij een erg mooie uitdaging om mijzelf ook in het 1e elftal te bewijzen en de 
concurrentie aan te gaan.   
  
  

Marco Huiberts 

 
Ik ben 21 jaar en kom uit Houten. 
  
Mijn voetbalverleden: 
Ik ben begonnen bij de mini’s van Sv houten. Hierna altijd in de selectie gevoetbald tot de 
C1.  
Toen werd ik gevraagd door de trainer van Delta C1 om daar te komen voetballen.  
Hier heb ik gevoetbald in de C1, B1, en in de A1. 
Vanaf de B1 was ik al een beetje het plezier kwijt in het voetbal. Bijna al mijn teamgenoten 
stapte over naar vv t Goy om een sterk selectie team te starten. Ik wilde het nog een jaar 
proberen bij Delta Sports maar na de A1 overgestapt naar vv t Goy. 
Hier heb ik in de A1, het 2e en in het 1ste gevoetbald. 
  
Mijn kwaliteiten: 
Schot, Inzicht, Techniek en Balvast  
  
Punten om aan te werken: 
Omschakeling 
  
Mijn positie 
Ik heb in mijn verleden op verschillende posities gevoetbald. Van centraal achterin naar 10 
naar spits/hangend links. 
Spits/hangend links gaat ook mijn voorkeur naar uit, ook al kan ik kort achter de spits ook uit 
de voeten komen. 
  



 

 

Ik heb gekozen voor VVIJ omdat het een team met veel gezelligheid en ambities is. Samen 
met de boys er een sterk team van maken en elkaar op elk vlak beter kunnen maken 
  

  



 

 

Jelle Vergeer 

Ik ben 20 jaar oud en kom uit IJsselstein. Ik voetbal al mijn hele leven bij VVIJ en heb 
daar vele selectie elftallen doorlopen. Mijn positie is centrale verdediger.  

Na 2 jaar bij het vierde actief te zijn geweest, heb ik besloten om de stap te maken 
en volgend seizoen uit te komen voor de VVIJ selectie. Dit omdat ik denk dat daar 
het juiste moment voor is en de club staat voor een mooi seizoen met veel bekenden 
die terug komen naar de club.  

Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen en kijk ernaar uit mooie momenten 
te beleven met de club. 

Michan Galekop 
 
Ik ben 21 jaar en woon in IJsselstein. Ik ben van oorsprong een rechtsbenige 
middenvelder, die op elke positie op het middenveld kan worden opgesteld, maar 
waarbij de voorkeur ligt op de nummer 10 positie.  
Sinds dat ik 5 jaar oud ben speel ik al in het rood zwart van VVIJ en heb hier dan ook 
mijn hele jeugd in de selectie doorlopen.  
Nadat ik mijn laatste jaar van de jeugd in de A1 had volgemaakt, besloot ik om mij 
aan te sluiten bij het 4e team van VVIJ.  
Hier heb ik een leuke tijd gehad, maar ik miste het competitieve gedeelte op een 
hoger niveau, de intensieve trainingen en het stukje fanatisme. Vandaar het besluit 
om, vanaf komend seizoen, mij aan te sluiten bij de selectie van VVIJ 1.  
Mijn ambitie is om om mijzelf binnen dit team te ontwikkelen, om zo uiteindelijk 
minuten te kunnen maken en zo een belangrijke speler te worden van VVIJ 1.  
 
Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van een team dat er vol voor gaat, waarbij er 
vele punten gepakt gaan worden met prijzen als gevolg!  
 
Bobby van Dijk 
 
ik ben 19 jaar en heb gevoetbald bij Vsv Vreeswijk in het 1ste elftal ik speelde in de 
jeugd voor Vsv Vreeswijk, Geinoord en JSV. 
  
Ik heb voor VVIJ gekozen omdat het niveau mij aansprak en veel van mijn vrienden 
van plan waren hier te gaan voetballen of al voetbalde. 
  
Bij ambities voor volgend seizoen is zo veel mogelijk speelminuten pakken voor het 
eerste en hierin belangrijk zijn voor het team en de club VVIJ. 
 
  



 

 

 
Tamer Ugur. 
 
Ik ben 32 jaar , afkomstig uit IJsselstein nu woonachtig in Nieuwegein. 
 
Positie: 10 of voor de verdediging.  
In het verleden ook veelal als linker middenvelder-buitenspeler gespeeld. 
Ik ben begonnen met voetballen bij VVIJ, in de D-junioren en vervolgens in de C-junioren, 
onder begeleiding van de huidige A-Selectie trainer Peter van Herpen.  
Vervolgens heb ik de stap gemaakt naar Elinkwijk jeugd, hier heb ik in de B en A Junioren 
gespeeld. 
In mijn tijd bij de Senioren heb ik een aantal mooie periodes gekend, met als hoogtepunt de 
finale richting de hoofdklasse en als dieptepunt degradatie naar de 1ste klasse. 
Clubs: 
JSV Nieuwegein promoties van 3e klasse tot aan 1e klasse in 4 jaar tijd en op de drempel 
van de hoofdklasse gestaan helaas finale nacompetitie promotie verloren. 
Vervolgens stap naar Deltasports’95 in Houten gemaakt 2 mooie seizoenen gekend zowel in 
de 1e klasse als in de 2e klasse. 
Afgelopen seizoen gevoetbald voor VV Benschop. 
 
Nu VVIJ de club waar ik heel graag terugkeer en het allerliefst wil afsluiten als VVIJ-er en 
daarnaast me uiterste best zal doen komend seizoen voor het team. 
Hierna zou ik het leuk vinden om wat voor de jeugd te kunnen betekenen van VVIJ. 
Eerst komend seizoen veel punten halen. 

 
Jerremy Haarmans 
 
Mijn naam is Jerremy Haarmans, ik ben 19 jaar oud. Ik kom volgend seizoen voetballen bij 
VVIJ 1, de keuze die ik heb gemaakt om bij VVIJ te gaan voetballen is omdat plezier bij mij 
voorop staat, ik weet zeker dat VVIJ makkelijk kan promoveren als alle koppies dezelfde kant 
op staan. Daarvoor wil ik (en de jongens om mij heen) alles aan doen, volgend seizoen, om 
te zorgen dat we mee gaan spelen voor de bovenste plekken!  
  
Ik ben zelf begonnen met voetballen bij VVIJ toen ik 4 jaar was, hier bij begon ik in de: 
  
- mini’s  
- VVIJ F1 
- VVIJ E1  
- VVIJ D1  
- VVIJ C1 
- VVIJ B1 waarbij meerdere wedstrijden werden gespeeld bij de A1. 
- Overstap Alphense Boys! 
- Alphense Boys B2 3de divisie. 
- Alphense Boys B1 2de divisie, promotie 1ste divisie!  
- Alphense Boys A1 2de divisie, promotie 1ste divisie!  
- Vv de Meern 1ste Hoofdklasse. 
  
Hier bij ben ik ondertussen vaak gescout geweest, zoals clubs als FC Utrecht, Fc Den 
Bosch, Nec en heb ik wedstrijden gespeeld voor jonger oranje.  



 

 

  
Mijn kwaliteiten: 
- verdedigend sterk 
- snelheid 
- inzicht 
- kopsterk 
- rustig aan de bal 
- goed opbouwen vermogen 
- mee voetballend vermogen 
  
Verbeterpunten: 
- bal na coachen 
- concentratie 
  
Doelstellingen: 
Ik wil volgend seizoen met VVIJ spelen om de prijzen, ik ben hier door extra gemotiveerd om 
alles eruit te halen wat er in zit, ik wil ook met een team spelen dat er 100% voor gaat en met 
allemaal dezelfde gedachten, hier bij dient de trainer ook kort te zitten op de groep en wij als 
groep + staff er alles voor willen doen! Werken voor elkaar!  
 
 

 
 
Joey Swanink 
 
Mijn naam is Joey Swanink.  
Ik ben 27 jaar oud en woon in Ijsselstein.  
Volgend seizoen ben ik speler/keeper van VVIJ.  
 
Momenteel speel ik voor vv de Meern waar ik nu voor het 2de jaar actief ben.  
In het verleden heb ik vanaf de F tot de A bij VVIJ gespeeld om vervolgens 2 jaar in de jeugd 
bij FC Utrecht te spelen.  
Daarna heb ik nog bij VVIJ, PVC en nogmaals voor VVIJ gespeeld.  
Na 2 mooie jaren bij De Meern met ondermeer 3de divisie en hoofdklasse niveau heb ik 
besloten om terug te komen naar VVIJ.  
Omdat dit gewoon een hele mooie club is.  
 
 
 
Tom van der Horst 
 
Weer terug op het oude nest. 
Mijn naam is Tom van der Horst en ik zal voor de meeste geen onbekend gezicht zijn. 
Komend seizoen zal ik weer uit komen voor mijn club; VVIJ. 
18 jaar geleden werd ik lid van VVIJ. Door de jaren heen heb ik alle selectie elftallen in de 
jeugd van VVIJ doorlopen, waar ik de jeugd uiteindelijk afsloot met een geweldig seizoen in 
de A1. Voor het seizoen daarop stond het 2e elftal op de planning, echter bracht toenmalige 
trainer Wim van Kippersluis hier, in overleg met de staf en een aantal spelers snel 



 

 

verandering in. Tijdens het trainingskamp werd mij verteld dat ik niet voor het 2e elftal mocht 
uitkomen, maar voor het vlaggenschip van VVIJ het 1e. 
 Na 2 volle seizoenen gespeeld te hebben bij het 1e van VVIJ, kwamen er verschillende 
mogelijkheden op mijn pad. Waaronder FC Breukelen waar ik afgelopen seizoen een mooie, 
sportieve uitdaging op een hoger niveau aan ben gegaan. Echter kwam er naar een tijdje 
een gevoel, wat mij in februari heeft doen besluiten om weer komend jaar weer het machtige 
zwart-rode ‘korte’ mouwen shirt te dragen. VVIJ, de club waar ik ben opgegroeid, alle 
elftallen van F tot senioren heb doorlopen, veel mensen ken, dus kortom; De grote familie. 
Een team waarmee je omhoog kan kijken; 
Voor komend seizoen verwacht ik dat de selectie breed genoeg is en er voldoende kwaliteit 
aanwezig is, om aan de bovenkant van de competitie mee kan spelen. Voetbal is leuk, maar 
winnen brengt het plezier. Als een team, zowel spelers als begeleiding. Iedereen dezelfde 
kant op. Elkaar kunnen vertrouwen en helpen. Als team moeten we het doen en zo gaan we 
komend seizoen mooie prestaties neerzetten.  
Het is fijn weer in de buurt en tussen mijn vrienden te gaan voetballen. Ik kan dan ook niet 
wachten, om volgend seizoen mooie wedstrijden en lange avonden te beleven bij mijn club 
VVIJ! 
  

 
  



 

 

 
 
Jeffrey van de Werken 
 
22 jaar 
Rechtsbenige centrale verdediger, die ook aardig uit de voeten kan met zijn linkerbeen. 
Bij VVIJ alle jeugd selectie elftallen doorlopen, en aansluitend 3 seizoenen in het 1e-elftal als 
vaste waarde gespeeld. Vorig seizoen heb ik de keuze gemaakt om voor mijn eigen 
ontwikkeling een overstap te maken naar vv Montfoort. 
Ondanks dat ik merk dat ik mijzelf sterk ontwikkeld heb dit jaar en het erg naar mijn zin heb 
gehad bij deze gezellige vereniging.  
Heb ik ervoor gekozen om na 1 seizoen weer terug te keren bij VVIJ. 
Met een aantal andere versterkingen denk ik dat wij volgend jaar een sterke selectie hebben 
om de strijd aan te gaan voor promotie terug naar de 1e Klasse, Omdat ik denk dat een 
vereniging als VVIJ daar minimaal in thuis hoort. 

 

 

Vincent de Weger 

 
 
Ik ben Vincent de Weger, 27 jaar oud en afkomstig uit Culemborg. Een lange spits van 
1.94m met scorend vermogen. Daarnaast achtergond qua coaching. Daardoor breng ik 
coaching, voetbal inzicht en positivisme. In verleden in de selectie elftallen van CVV 
Vriendenschaar gespeeld en het eerste elftal. Ook bij Odin 1 gespeeld. Laatste jaar voor 
New York Dutch Lions gespeeld en coach geweest voor Florida Gulf Coast Dutch Lions. 
 
Ik kijk ernaar uit om met VVIJ voor de prijzen te spelen, maar ook om onderdeel te zijn van 
een voetballend hecht team met een goede portie werklust. 
 
Tot snel op de velden van VVIJ. 

 

 
  



 

 

 
 
Pascal Florie (Keeperstrainer) 
 
In de jeugd bij VVIJ begonnen met voetballen.......diverse jeugdteams doorlopen......altijd 
keeper geweest.......rond mijn 23e jaar naar Geinoord......vervolgens na 2 jaar weer terug 
naar VVIJ........vervolgens na aantal jaar 1 jaar naar Desto.......vanaf Desto naar De Meern 
alwaar ik op zondag en zaterdag heb gespeeld........ongeveer 6 jaar bij De Meern gespeeld 
en bij JSV aan de slag gegaan........mijn laatste voetbalseizoen bij Geinoord afgesloten in 
2017/2018.........vanaf februari 2019 weer aangesloten bij Geinoord tot het einde van dit 
seizoen..........en volgend seizoen met plezier en enthousiasme aan de slag als trainer bij 
VVIJ.......... 

  
 


