
Nieuwsbrief 01/20 - september 2020
Met ingang van het voetbalseizoen 2020-2021, zal er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd worden. 
Begin van de maand wordt de nieuwsbrief per mail aan alle leden verstuurd.

Nieuws van het Bestuur:
Vorig weekend is het voetbalseizoen 2020-2021 van start gegaan met de bekerwedstrijden van de KNVB en sommige teams met oefen-wedstrijden 
onderling met teams uit de regio. Iedereen had er weer ontzettend veel zin in. 
Ook ons clubhuis en terras was ingericht volgens de 1,5 meter richtlijnen van het RIVM en voor de keuken zijn we nu uitgerust met een oproepsysteem wat 
gaat piepen en trillen als je bestelling klaar is. 
Het was af en toe nog even zoeken naar de juiste manier, maar we zijn er in ieder geval goed bewust mee bezig.

Qua voetbalwedstrijden zijn de meeste wedstrijden sportief en soepel verlopen. Alle teams hadden er weer ontzettend veel zin in om na al die tijd weer 
lekker te mogen en kunnen voetballen. 
Super fijn om al die blije gezichten weer op ons sportpark te mogen zien! 
Helaas was er ook een incident tijdens een bekerwedstrijd. Dit incident wordt nu nader onderzocht door de commissie sportiviteit en respect en hier 
worden, nadat het onderzoek is afgerond, de consequenties met betreffende team besproken. Het bestuur betreurt dit uiteraard enorm.

Wij roepen alle VVIJ teams op, om je tijdens de wedstrijden sportief en respectvol te gedragen! 
Gelukkig is het bij dit ene incident gebleven en kunnen we terug kijken, op een geslaagd en sportief eerste weekend.

Stokje overgedragen:
Mariëtte van der Brugge heeft aangegeven dat zij na ruim 20 jaar  als vrijwilligster, in diverse functies, bij VVIJ, gaat stoppen. De ledenadministratie is 
overgedragen aan Ralf Bunnik. Ralf is te bereiken via ledenadministratie@vvij.nl.
Wij danken Mariëtte, maar zeker ook haar man René, voor de enorme inzet en passie, die zij al die jaren voor VVIJ hebben gehad.
En wij wensen Ralf veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging!

Chantal van den Pol heeft aangegeven dat zij na 3 jaar secretaris te zijn geweest in het (dagelijks) bestuur van VVIJ, te willen stoppen met deze functie.  
De vacature voor secretaris is uitgezet binnen alle leden. We gaan begin van dit seizoen in gesprek met een mogelijke opvolger. Zodra er bekend is, wie 
de functie van secretaris gaat vervullen, laten we jullie dit zo spoedig mogelijk weten.
Chantal gaat vanuit het bestuur het cluster communicatie oppakken. Samen met Paul van der Mark en Marcel Noot. Zij gaan ervoor zorgen dat de 
communicatie binnen de vereniging beter wordt opgepakt en daar is deze nieuwsbrief een eerste aanzet toe. 

Uiteraard hebben wij veel te vertellen aan onze leden, dus mocht je ons kleine team willen versterken, wij staan om je te springen. Denk jij dat je te jong 
bent? Nee hoor, onze social media kanalen, hebben ook zeker jouw hulp nodig! Ook leuk voor stage-uren!

Heb je nieuws, wat je wilt delen met de rest van de leden van VVIJ, laat het weten via communicatie@vvij.nl. 

Trainers nieuwe seizoen:
Voor het nieuwe seizoen hebben we een aantal nieuwe trainers en natuurlijk ook een aantal reeds bekende 
trainers. Hierbij een overzicht van de 
trainers per team:
Wij wensen alle trainers en teams een sportief en plezierig voetbalseizoen toe!

Selectieteam   Hoofdtrainer - Assistenttrainer
Onder 8 selectie   Bart Kerkhof – Maarten Eijkelenstam – Tim van Buuren 
Onder 9 selectie   Co van den Hoogen – Frans van Doorn – Gijs Kanne 
Onder 10 selectie   Matthew van der Mark - Rick Wildeboer
Onder 11 selectie   André Koer - Job Alberts
Onder 12 selectie   Hans Agema - Jiri de Jong
Onder 13 selectie   Robbert Linger - Denzel de Klooster
Onder 14 selectie   Arno Hendriks - Swen de Haan
Onder 15 selectie   Simon van Basten
Onder 16 selectie   Kees van der Hoeven - Andre van der Welp
Onder 17 selectie   Rob de Beurs - Thijmen Schimmel
Onder 19 selectie   Jasper Heutink - Rodney Kensenhuis

Meiden Onder 17 selectie  Seyfedin Jonuzov – Marcel Rauwerda
Meiden Onder 19 selectie  Marcel Noot
Dames 1    Leonard v/d Houten

VVIJ Zondag 1   Fabian Schaken - Conner v/d Werf
VVIJ Zondag 3   Ben Verhoef - Joost de Wit - Sander Meerink
VVIJ Zondag 4   John Swanink - Wilfried Schwarte
VVIJ Zondag 5   Dylan de Koning - Jermy de Koning
VVIJ Zondag 6   Dennis v/d Steen - Léon v/d Zee - Jan Vink - Nieke van Es

VVIJ Zaterdag 1    Mo Touh - Patrick Schriel
VVIJ Zaterdag 2   Ton v/d Griend - Patrick Huussen
VVIJ Zaterdag 4   Andy Mater - Andy v/d Mark

VVIJ voetbaltenue.

We zijn sinds een aantal weken weer begonnen met trainen en vanaf begin september starten ook de wedstrijden op zaterdag en 
zondag weer! 
Graag brengen wij bij een ieder nog even onder de aandacht, dat het VVIJ voetbaltenue alleen voor de wedstrijddag is. Op de 
trainingsdagen speelt een ieder in (eigen of gesponsorde) trainingskleding. 
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Nieuws vanuit de Bovenbouw:

SEIZOEN 2020-2021
Met ingang van dit seizoen voetbalt VVIJ zowel met een zaterdag 1 - elftal als met een zondag 1 - 
elftal.
De trainer van de zaterdag1 is Mo Touh (op de foto rechts). De trainer van de zondag 1 is Fabian 
Schaken (op de foto links). In de volgende nieuwsbrief vinden jullie hierover mee informatie, over 
deze selectie-elftallen.

De huidige coördinatoren voor dit seizoen zijn:
Categorie: 
Coördinator Senioren 3 t/m 8   
Coördinator G-voetbal 
Coördinator vrijdagavondvoetbal 
Coördinator scheidsrechterszaken 

Coördinator 
Coen Eissens 
Arnold de Koning 
Karel Lagemaat 
Richard Helmes  

E-mailadres
coen.eissens@vvij.club 
arnold@vvij.club 
karellagemaat@hotmail.com 
scheidsrechters@vvij.club

Indien er vragen zijn over het team of indelingen, beschikbaarheid van velden voor oefenwedstrijden/
trainingen, altijd eerst via de coördinator aanvragen.



Nieuws uit de Onderbouw:
Selectieteams 2020 - Pupillen in de O8-O9-O10-O11-O12
VVIJ heeft er voor gekozen om de selecties in de categorieën O8-O9-O10 te laten bestaan uit 16 spelers en de selecties van de O11 en O12 uit 20 spelers.

De uitgangspunten zijn hiervoor:
 De selectie van 16 /20 spelers trainen gezamenlijk, 2x per week;
 Eén trainer is hoofdverantwoordelijk voor de 16/20 spelers;
 1 en/of 2 assistent trainers;
 Als vereniging hebben we ervoor gekozen om beide teams van de onderbouw selecties op hetzelfde niveau (hoofdklasse of 1ste klasse) uit te laten

komen. De teams/de spelers worden vanaf volgend seizoen dan ook met de cyclus van de KNVB, om de zeven wedstrijden samengesteld
(wedstrijden (evenredig in kwaliteit) door de hoofdverantwoordelijke. We praten niet meer over team 1 en team 2, maar over team rood of team zwart.
Het is tenslotte 1 selectie!

 Tevens willen we hiermee beogen dat door de wisselende teams er ook vaak andere leiderschappen ontstaan bij de spelers wat uiteindelijk ook ten
goede komt aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Voorbehoud:
Hierbij willen we benadrukken dat alleen bij hoge uitzondering, namelijk wanneer het niveauverschil binnen de selectie te groot of onoverbrugbaar is, er 
gekozen kan worden voor een sterker en minder sterk team. Wanneer dit het geval is dan bepalen de hoofdtrainer, de talentontwikkelaars en de technisch 
manager de verschillende teams.
Vervolgens kan gedurende een seizoen de samenstelling dan alsnog wisselen. Dat ligt allemaal aan de ontwikkeling van de spelers en dat is hetgeen we 
nu juist willen bevorderen.
Wat we niet willen zijn vaste teams waar iemand die stilstaat in zijn of haar ontwikkeling de groei van de ander tegenhoudt.
Naast de voetbalkwaliteiten is gedrag een factor van groot belang om in de selectie te mogen uitkomen. Verder willen we aangeven dat indien een individu 
het niveau van de selectie is ontgroeid , er op advies van talentontwikkelaars, trainers en technisch manager bepaald kan worden om de betreffende speler 
vervroegd door te schuiven naar een leeftijdscategorie hoger.
Zoals eerder vermeld kiest VVIJ voor deze constructie om onderstaande punten te waarborgen:

 Het bevorderen van het leerproces voor de individuele speler
 Het bevorderen van het leerproces voor het team
 Het bevorderen van de sociale omgang van de kinderen met meerdere verschillende soorten spelers in een team
 De structuur van de selecties over de gehele lengte sterk maken
 Opleiden van voldoende spelers op hetzelfde niveau, met dezelfde mogelijkheden onder dezelfde omstandigheden om de samenwerking op een

heel veld , wanneer men uiteindelijk 11 tegen 11 gaat spelen, optimaal te laten zijn
 De oplossing bieden voordat er een probleem ontstaat. Indien er te laat voldoende spelers worden betrokken bij een optimaal leerproces dan zal men

stuiten op problemen bij het vormen van teams bij de spelvorm 11 tegen 11.
 Spelers wennen in de voorgestelde vorm nu niet aan 7 spelers maar aan 15 andere spelers die samen met elkaar de jeugdopleiding doorlopen.

Onder 12 Selectie:
Voor de onder 12 selectie zal er in het volgend seizoen gekozen worden, ter voorbereiding van het 11 tegen 11 voetbal, om na de eerste helft van het 
seizoen een elftal in te schrijven voor de Onder-13 competitie. In de eerste helft van het seizoen zal de selectie in gemixte samenstelling voorbereid worden 
om uiteindelijk een elftal hiervoor samen te stellen.
De verdere procedure omtrent  het opmaken van het elftal dat ingeschreven zal worden in de Onder-13 zal te zijner tijd vanuit de hoofdtrainer en de 
technische leiding gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,

Fitah Ben Amar
Voorzitter Jeugd Technische zaken.

De huidige coördinatoren voor dit seizoen zijn:
Leeftijdscategorie 

Coördinator mini's  
Coördinator O8-O9  
Coördinator O10-O11 
Coördinator O12-O13 
Coördinator O14-O15 
Coördinator O16-O17 
Coördinator O19  
Coördinator Meiden-Dames

Coördinator 

Kees Mesu 
Hennie Both 
Lisette Verzijlbergen 
Loes Stekelenburg  
Randy Stoc 
Erwin Swanink 
Arnold de Koning  
Esther Iedema 

E-mailadres

kees@vvij.club
hennie@vvij.club
lisette.verzijlbergen@vvij.club 
loes@vvij.club
randy.stoc@vvij.club
erwin.swanink@vvij.club 
arnold@vvij.club
esther.iedema@vvij.club

Indien er vragen zijn over het team of indelingen, beschikbaarheid van velden voor oefenwedstrijden/trainingen, altijd eerst 
via de coördinator aanvragen.
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Nieuws vanuit de Scheidsrechtserscommissie:
Ook wij als scheidsrechterscommissie (SC) en het totale scheidsrechterskorps staan te trappelen om weer te beginnen en gaan we ervoor om net als 
voorgaande seizoenen alle wedstrijden te laten begeleiden door een ervaren scheidsrechters. 
Vanwege COVID-19 zal het er iets anders uit gaan zien, maar we zijn er van overtuigd dat we alle wedstrijden weer ordelijk en sportief tot een goed 
einde zullen brengen.

Vanuit de SC kunnen we melden, dat we ook dit seizoen van start gaan met een groep van acht ervaren commissieleden. Deze enthousiaste 
vrijwilligers, die in de commissie zitten zijn: Richard Helmes en Danny Smiesing (scheidsrechterscoördinatoren), René Wintraaken, Abdel Ouari,  
Thijmen Schimmel, Daan Remmerswaal, Steffen Fricke, Brecht van den Burg.

Zoals ieder seizoen zal de SC nieuwe scheidsrechters opleiden en de huidige scheidsrechters begeleiden om zo tot een nog hoger arbitrage niveau te 
komen. Afgelopen seizoen hebben we wederom tien nieuwe scheidsrechter bij de KNVB opgeleid en ook dit seizoen zijn we voornemens om dit  te 
continueren. Ook het fluiten van pupillen wedstrijden en het regelmatig fungeren als assistent scheidsrechter (vlagger) gaan we professioneel 
aanpakken. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over het fluiten of vlaggen bij wedstrijden, neem dan contact op met de scheidsrechters coördinatoren, die 
wekelijks op maandagavond bij VVIJ vanaf 20:00 spreekuur houden, of stuur een mail naar 
vvij.scheidsrechters@outlook.com. 

Uiteraard zullen we maandelijks een kolom schrijven in deze nieuwe nieuwsbrief, waarin we onder andere scheidsrechters zullen interviewen en leuke 
anekdotes zullen vermelden, die scheidsrechters meegemaakt hebben.
We wensen alle voetballers / voetbalsters een mooie en sportieve seizoenstart en we zien elkaar weer tussen de lijnen.
De Scheidsrechters Commissie

Nieuws vanuit het Wedstrijdsecretariaat:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen op het wedstrijdsecretariaat op zaterdag en zondag. 
Wat houdt het exact in:

Je bent gastheer/gastvrouw op het wedstrijdsecretariaat en je ontvangt de thuis- en uitspelende teams. Je verwijst ze naar de juiste 
kleedkamer en naar het juiste veld, waarop zij de wedstrijd spelen. Vervolgens noteer je, na afloop van de wedstrijd de eindstand, welke je 
van de scheidsrechter ontvangt in voetbal.nl. 

De werkzaamheden zijn voor 1 dagdeel in het weekend en dan wordt er gewisseld van gastheer/gastvrouw. Vele handen maken licht werk, 
zegt het spreekwoord, dus meld je aan, zodat we alle teams netjes kunnen blijven ontvangen. Aanmelden kan via wedstrijdsecretariaat@vvij.club.

Nieuws vanuit de Keeperscoördinator:
VVIJ begint het seizoen 2020 -2021 weer met keeperstrainingen voor de gehele jeugd.

De doelstelling is: proberen om elke jeugdkeeper (zowel jongens als meisjes) training te geven. De selectieteams krijgen elke week 
keeperstraining.

Bij veel aanmeldingen zullen wij de overige teams verdelen in even of oneven weken om zo te proberen dat elk team toch de gelegenheid krijgt 
om een keeperstraining te volgen.

Het is dan wel zo dat er maar één keeper per team op de keeperstraining aanwezig kan zijn. Dus als er geen vaste keeper in het team is en zijn 
er meerdere keepers in hetzelfde team dan zal er onderling afgewisseld moeten gaan worden. 

Om dit inzichtelijk te krijgen, willen wij graag weten of jij wel of niet wilt deelnemen aan de keeperstraining.
Inmiddels is hiervoor een mail gestuurd naar alle jeugdkeepers.

Ben jij keeper en heb jij nog geen mail ontvangen stuur dan even een bericht naar marco.peek@hotmail.com

De planning is om vanaf de week van 14 september te gaan starten met de keeperstrainingen.
Jij hoeft hiervoor nog niets te doen want, als jouw gegevens bij ons bekend zijn, krijg je vanzelf bericht van de desbetreffende keeperstrainer met 
alle informatie zoals tijdstip / veld / etc. 

 Wij keeperstrainers hebben er zin in en wij hopen op veel enthousiaste aanmeldingen. 

Namens alle keepertrainers wensen wij iedereen alvast heel veel succes en plezier toe het komende seizoen.

Keeperscoördinator  Marco Peek
Keeperstrainer  Tim Oosthoek
Keeperstrainer  Erik Wierstra
Keeperstrainer  Edwin van der Lans
Keeperstrainer  Paul Peek
Keeperstrainer  Bob v/d Heijgen
Keeperstrainer  Joey Swanink
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en sportieve wedstrijd bij ons zullen hebben.

Nieuws in verband met het corona virus

Wij verzoeken jullie vriendelijk om op ons sportpark overal de 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

De 1,5 meter betekent helaas wel dat er minder ruimte is in onze kleedkamers en ons clubhuis. 
Voor bezoekende verenigingen is er één kleedkamer beschikbaar waar 6 spelers tegelijk in mogen er 2 spelers tegelijkertijd mogen douchen. Teams 
van VVIJ krijgen dus geen kleedkamer en worden verzocht om zich thuis om te kleden en te douchen. 

Wij verzoeken jullie om onderstaande aandachtspunten met het team te delen; 

 Graag al in westrijdtenue naar ons toe komen;
 Na de wedstrijd thuis douchen;
 Bij aankomst graag melden in ons Wedstrijdsecretariaat. Let op: er kunnen vanwege de 1,5 meter afstand, naast de gasheer/vrouw maar 2

andere personen in het Wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn; 
 Als jullie even moeten wachten, houd dan 1,5 meter afstand. Dit geldt ook na de wedstrijd;
 Volg in het clubhuis en op het terras de aangegeven looproute en registreer je aanwezigheid;
 Gebruik de ter beschikking gestelde desinfectiematerialen;
 Er is één uitzondering waar de 1,5 meter afstand niet mogelijk is en dat is op de looproute bij veld 2 en naar veld 3 en 4. Op deze plek

verzoeken wij een ieder elkaar rug aan rug te passeren;
 In het clubhuis en op het terras geldt dat iedereen moet plaatsnemen op een stoel en vol = vol.

Houd je aan alle veiligheids- en hygiëneregels: 

 Was je handen voor en na de wedstrijd;
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 Schud geen handen;
 Houd 1,5 meter afstand (Geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder);
 Bidons: neem je eigen bidon mee, maak (voorlopig) geen gebruik van de kratjes met bidons voor het team. De kans dat je met meer mensen

een zelfde bidon gebruikt is reëel. Het potentiële risico op overdracht van het coronavirus neemt daarmee toe.
 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C ) en/of benauwdheidsklachten heeft;
 Blijf thuis als iemand in jou huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).

Ondanks alle aanpassingen hopen wij dat jullie een leuke en sportieve wedstrijd zullen hebben. 
Alleen samen krijgen we dit virus onder controle!

Met sportieve groet, 

Het Bestuur VVIJ 



Even voorstellen

Stel je even voor: Wat is je naam? 
Arno Hendriks 

Hoe oud ben je, waar woon je en hoe ben je bij 
VVIJ terecht gekomen?
Leeftijd 44, IJsselstein, Zowel mijn zoon als dochter hebben 
voor VVIJ gespeeld.

Wat voor werk doe je?
ICT, Telecom & Camerasystemen

Welk team ga je trainen binnen VVIJ?
JO14-1

Wat typeert jou als trainer / coach?
Dat kunnen beter anderen over me zeggen maar ik denk gedreven 
en rustig.
 
Kun je iets over jouw loopbaan binnen het voetbal vertellen en wat trekt jou aan in het 
trainerschap?
Mijn loopbaan binnen het voetbal is lang, in de jeugd alle selecties doorlopen en jaren in menig 
1e elftal gespeeld (JSV, DESTO & De Meern zondag). Zaalvoetbal heb ik op het één na hoogste 
niveau gespeeld en doe ik nu elke zondag nog een potje.
Wat mij aantrekt in het trainerschap is het team builden en uiteindelijk die zaterdag met ze alle 
strijden voor 3 punten.

Wat zijn je persoonlijke hoogtepunten en wat hoop je nog een keer te bereiken?
Diverse kampioenschappen zowel in de jeugd als bij de senioren (1e elftallen)
 
Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Crossfit 
 
Wat is je favoriete club in het betaalde voetbal? 
De koninklijke FC Utrecht
en wie tip je voor de landstitel?
Die letters zijn opeens verdwenen op het toetsenbord.
 en wie is je favoriete speler?
Maradonna, Thiago Alcantra

Wat is je grootste droom?
Familie heel lang gezond is.
 
Wat betekent sportiviteit voor jou, en wat vind jij belangrijke eigenschappen, die een voetballer 
zou moeten hebben?
Een erehaag (respect) maken na een finalewedstrijd voor de verliezend finalist.
Techniek, inzicht en vooral drive (mentaliteit)



Stel je even voor: Wat is je naam? 
Mijn naam is Kees van den Hoeven.

Hoe oud ben je, waar woon je en hoe ben je bij VVIJ terecht gekomen?
Ik ben 38 jaar oud. Woonachtig in Nieuwegein en na 20 seizoenen als jeugdtrainer en o.a. 
een aantal seizoenen technisch manager onderbouw bij JSV-Nieuwegein ben ik terecht 
gekomen bij VVIJ. Na een aantal gesprekken bij JSV zagen we de toekomst van mij binnen 
de club anders en heb ik besloten om wat anders te gaan doen. Een aantal weken later 
kreeg ik de uitnodiging om op gesprek te komen bij VVIJ en nu zijn we al ruim 5 weken 
bezig met de JO16-1. Ik zeg "we" omdat mijn leider André Welp mee is gekomen. 
André is al ruim 11 jaar mijn vaste leider en twijfelde geen moment toen we de overstap 
gingen maken naar VVIJ.

Wat voor werk doe je?
Ik ben momenteel op zoek naar werk.  

Welk team ga je trainen binnen VVIJ?
Ik heb de eer gekregen om de talentvolle lichting van de JO16-1 dit jaar te mogen trainen. 
Een super leuke groep.

Wat typeert jou als trainer / coach?
Ik ben erg nuchter als trainer en ik probeer mijn teams altijd in oplossingen te laten denken. Ik geef mijn team dan ook vaak geen 
vastgestelde opdrachten mee maar opties. Zo leren ze zelf te herkennen wanneer ze welke optie kunnen toepassen. In het begin 
help ik, maar later in het seizoen moeten ze samen die keuzes zelf maken. Ik ben er van overtuigd dat dit op de lange termijn 
betere spelers aflevert.
 
Kun je iets over jouw loopbaan binnen het voetbal vertellen en wat trekt jou aan in het trainerschap?
Ik ben al vanaf het moment dat ik kon lopen te vinden op het voetbalveld. De oom van mijn vader was één van de oprichters van 
JSV-Nieuwegein. Mijn opa was er altijd te vinden en mijn ouders waren beiden jarenlang dagelijks bij de club als 
wedstrijdsecretaris, scheidsrechtercoördinator en kantinebeheer. Voor mij was het de normaalste zaak om urenlang op de club te 
zijn en keek dan ook vele trainingen en wedstrijden. 

In mijn laatste jaar als speler in de A hield onze trainer er vanwege gezondheidsredenen mee op. Ik was net 18 geworden en na 
overleg met JSV mocht ik de trainer worden. Na dat seizoen heb ik nooit meer mijn voetbalschoenen aangedaan om een wedstrijd 
te spelen, maar is mijn liefde voor het trainerschap begonnen. Het gevoel wat je hebt als een speler in ziet dat iets in de wedstrijd 
gelukt is, waar je met hem op hebt lopen trainen, is een bijzonder gevoel. Het winnen van wedstrijden is een leuk gevoel, maar 
komt niet in de buurt van dat gevoel van trots wat een speler uitstraalt als het hem gelukt is.

Wat zijn je persoonlijke hoogtepunten en wat hoop je nog een keer te bereiken?
In de afgelopen 20 jaar zijn we gezegend geweest met teams die goed genoeg waren voor een kampioenschap en/of een 
promotie. Maar de "dubbel" met de B1 van JSV in 2013-2014 was voor mij persoonlijk de mooiste. Een seizoen zonder 
nederlagen, een schaal drie wedstrijden voor het einde van het seizoen, met de bus naar de beker finale bij Legmeervogels en die 
ook nog winnen. De kans dat je dat meemaakt als trainer is heel klein. Hopelijk kunnen we bij VVIJ dit ook mee gaan maken. 
Het talent ervoor is binnen de vereniging zeker aanwezig. 

Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Voetbal is mijn grootste hobby en als ik niet op het veld sta dan ben ik het wel aan het kijken op TV. Als er geen voetbal is, ben ik 
films of series aan het kijken. In mindere mate start ik soms mijn PC nog op voor een spelletje met vrienden (League of Legends, 
Counter-Strike Global Offensive).
 
Wat is je favoriete club in het betaalde voetbal? 
Feyenoord
en wie tip je voor de landstitel? 
Op papier moet Aax dit jaar winnen in de maand april ergens met het materiaal waarmee ze werken, maar voetbal blijft voetbal en 
met het nieuwe speelschema waarbij alle topclubs elkaar na de winterstop pas tegenkomen zet ik mijn geld op PSV dit seizoen. 
Die hebben de laatste 7 wedstrijden het gunstigste schema dus als ze tot die tijd Ajax bij kunnen blijven gaan zij er mee van door. 
en wie is je favoriete speler?
Ik ben een groot fan van Ronaldinho. Hij speelt momenteel niet meer, maar denk dat we nooit meer een speler gaan meemaken 
die in een wedstrijd kon doen wat hij met de bal en tegenstanders heeft gedaan. 

Wat is je grootste droom?
Het hebben van een eigen e-sports bar / internetcafé waarbij jongeren uit de omgeving samen kunnen gamen, toernooien kunnen 
spelen en gezamenlijk e-sports kunnen kijken op een groot scherm.
 
Wat betekent sportiviteit voor jou, en wat vind jij belangrijke eigenschappen, die een voetballer zou moeten hebben?
Sportiviteit betekend voor mij dat je een wedstrijd speelt en je jezelf aan de geschreven en ongeschreven regels blijft houden (ook 
als de scheids het niet ziet). Dat je na de wedstrijd elkaar bedankt voor de uitdaging en dit doet met het behouden van eer en trots 
ongeacht de uitslag.
Je hebt natuurlijk een hele lijst met eigenschappen maar in mijn ogen is bereidheid de belangrijkste eigenschap die een speler 
moet hebben. Wat ben je bereid om te doen en vooral te laten om jezelf een betere speler te maken. Wat doe je in je vrije tijd om 
beter te worden? Ga je om 03:00 uur naar bed als je volgend ochtend vroeg moet voetballen? Eet je gezond als al je vrienden 
naar de Mac gaan? Neem je advies van trainers en mentoren aan of blijf je lekker je eigen ding doen? De spelers die bereid zijn 
om de betere keuzes te maken waar mensen om hun heen andere keuzes maken, hebben in mijn ogen een goede toekomst voor 
hun liggen in het veld en er buiten. 

Even voorstellen
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