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Nieuws vanuit het dagelijks bestuur 
EINDELIJK! DE BAL GAAT WEER R LLEN!

De bal is na de zomerstop eindelijk weer echt gaan rollen! 
En daar zijn we na deze bijzondere periode allemaal wel aan toe. 
Iedereen mag weer een wedstrijdje spelen, toeschouwers mogen 
komen aanmoedigen en ook het clubhuis mag onder bepaalde 
voorwaarden weer open. We kunnen met z'n allen weer volop 
genieten van een mooi potje voetbal.
VVIJ wil jou hartelijk bedanken voor jouw loyaliteit 
en steun aan VVIJ!
We konden op jullie rekenen!!! Als blijk van dank hebben 
alle spelers in de jeugdteams t/m O19, deze week, 
van hun VVIJ trainer een unieke bal gekregen, de VVIJF.
De VVIJF staat voor:
1. Iedereen is welkom
2. PLEZIER staat voorop!
3. Samen voor sportiviteit en respect.
4. Recreatief of op selectieniveau.
5. Bestaat al 95 jaar!
Natuurlijk zijn wij de seniorenteams niet vergeten!!
De seniorenteams ontvangen volgende week een tegoedbon. De trainers/leiders van deze teams kunnen 
de tegoedbon vanaf zaterdag 9 oktober ophalen in het wedstrijdsecretariaat. De tegoedbon kan in de 
maand oktober of november ingeleverd worden in ons gezellige clubhuis. Je kunt voor elke speler een 
drankje bestellen en voor het team een lekkere bittergarnituur. De bon moet in één keer volledig besteed 
worden.

We wensen iedereen dit seizoen veel plezier en een sportief en gezellig voetbalseizoen!!!

Marielle Slenders
Nancy van Tergouw
Voorzitters VVIJ
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Sportfair 2021

Op zaterdag 25 september was het dan zover, de Sportfair.
Je kon op het Podium kennismaken met verschillende sporten en sportverenigingen. 
Een mooie manier om in korte tijd kennis te maken met veel sporten in IJsselstein.

En natuurlijk was VVIJ ook van de partij……

Met een groot Pannaveld werden er de hele dag verschillende clinics gegeven voor keepers, 
voetballertjes, peuters en kleuters en waren er verschillende voetbalactiviteiten. Deze activiteit werd
mogelijk gemaakt door een aantal trainers en de VoetbalBSO!

Hieronder kun je zien dat het een groot succes was! We hebben veel enthousiaste en sportieve kinderen 
bezig gezien!! De kinderen die hebben deelgenomen aan een clinic kregen een leuk aandenken mee naar 
huis.

Wil jij ook komen voetballen bij VVIJ of ken je iemand die het ook leuk lijkt om bij VVIJ te voetballen? Dat 
kan!!! Hij/zij mag 4x gratis een proeftraining volgen! Aanmelden kan eenvoudig via: 
www.vvij.nl/proeftraining

Officiële opening Joop Klomp bar
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Officiële opening Joop Klomp bar

Uiteindelijk was het dan zover, nadat we in november 2020 met een groep vrijwilligers waren begonnen 
aan de bouw van de buitenbar op ons terras, wilden we er ook graag een naam aan verbinden.

Binnen de groep van de bouwploeg is er al jaren een harde kern, die elke maandag, woensdag en vrijdag 
aanwezig zijn om allerlei klussen uit te voeren. Is het niet binnen onze accommodatie dan wel op het 
sportpark zelf. We wilden al jaren graag een buitenbar en deze hebben we afgelopen periode kunnen 
realiseren.

Jullie zijn meegenomen in eerdere nieuwsbrieven over de verloop van de bouw en uiteindelijk hebben we 
er veel plezier van gehad gedurende het voorjaar en de zomer met alle coronaregels. 

De oudste vrijwilliger van VVIJ zit ook in de bouwploeg. Vroeger was hij werkzaam in het staal, ondanks 
dat hebben wij zijn naam verbonden aan de houten buitenbar, de “JOOP KLOMP BAR”.
De meesten van jullie kennen hem wel, want hij is alle jaren op het sportpark te zien en we zijn enorm
trots om zijn naam aan de buitenbar te verbinden.
Op 11 september is onze buitenbar officieel geopend door onze voorzitters Mariëlle en Nancy. 
Het huisje is gesponsord door Corry en Marcel Bijl. 

Joop, het is je gegund en dat we nog maar jaren plezier van je mogen hebben. Ook Leny bedankt dat je 
Joop de vrijheid geeft om zijn geliefde club te ondersteunen.
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Stichting Make a Wish – Strooigoedactie.

Make-A-Wish Nederland is net als Sinterklaas een echte wensvervuller. 
Al bijna 5.000 wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte 
zijn uitgekomen door de inzet van deze stichting. 

Dit jaar schieten de Sint en zijn pieten Make-A-Wish Nederland te hulp 
door het verkopen van zakjes strooigoed. 
Door heel Nederland worden vanaf woensdag 6 november zakken 
pepernoten verkocht waarvan de opbrengst volledig ten gunste komt 
van wensvervullingen. 

Ook wij zullen dit initiatief een warm hart toedragen door de 
verkoop van pepernoten in ons clubhuis.

De zakjes strooigoed kosten € 1,50 en komen geheel ten goede 
aan Stichting Make a Wish.

WIE O WIE KOOPT ER EEN ZAKJE PEPERNOTEN? 

Spek de VVIJ clubkas samen met PLUS J.Schimmel

Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. 

Daarom organiseert PLUS J.Schimmel van zondag 5 september t/m 
zaterdag 13 november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. 
Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten. 

Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer 
sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van 
VVIJ. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren op 
www.plus.nl/sponsorpunten. Help VVIJ met de sponsorpunten van PLUS. 

VVIJ wil het geld wat wordt opgehaald met deze supergave actie van 
PLUS gebruiken voor het organiseren van een VVIJ Jeugddag en voor 
nieuwe, extra banken langs de velden, want publiek mag gelukkig weer 
aanwezig zijn!

PLUS J.Schimmel stelt in totaal €40.000 beschikbaar voor alle 
deelnemende clubs.Ga voor meer informatie over de spaaractie naar 
www.plus.nl/club of vraag ernaar bij PLUS J.Schimmel. Ben je ook al druk 
sponsorpunten van PLUS J. Schimmel Praagsingel of PLUS J. Schimmel 
Panoven aan het sparen? 

Als je het lastig vindt om ze zelf te registreren, mag je ze ook opsparen en op zaterdag inleveren op het 
wedstrijdsecretariaat, dan registreren wij de punten op het account van VVIJ!
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Nieuws vanuit de scheidsrechterscommissie

Ook wij zijn weer gestart 

Na een lange periode van niks doen, is het weer fijn dat we weer gestart zijn met de verschillende 
competities. Ook de commissie gaat zijn taken weer oppakken, net als een aantal scheidsrechters, die 
weer stonden te trappelen om aan de gang te gaan. Je merkt wel dat iedereen nog een beetje op gang 
moet komen, maar we gaan ons best doen om voor alle wedstrijden weer een gediplomeerde 
scheidsrechter te regelen.

Helaas hebben we wel geconstateerd dat verschillende scheidsrechters zijn gestopt of doorgegroeid zijn 
naar het fluiten van wedstrijden bij de KNVB. We moeten dus weer snel aan de slag met het 
enthousiasmeren en opleiden van nieuw scheidsrechtersbloed. We zijn nu een maand onderweg en we 
horen regelmatig geluiden van leden en ouders, dat ze graag meer willen weten van het fluiten en 
vlaggen van wedstrijden. Dit is uiteraard voor ons het teken om voor die groep weer gepaste opleidingen 
te gaan organiseren. Ook een goede begeleiding hoort bij het opleiden van nieuwe scheidsrechters en 
assistent scheidsrechters.

Vanuit de vereniging wordt veel aandacht besteed aan ons scheidsrechterskorps en kan iedere 
scheidsrechter rekenen op goede faciliteiten en een vergoeding per wedstrijd. Zo bedankten we alle 
scheidsrechters einde september tijdens de “Week van de Scheidsrechter” met een kleine presentje, 
want zonder deze kanjers kunnen wedstrijden geen doorgang vinden.

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende 
capaciteiten te beschikken? Dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter te worden! Vanuit de 
vereniging verzorgen we de opleiding 'Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal' bij de KNVB voor een 
praktijkgerichte opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11 wedstrijden 
bij VVIJ.

Ook gaan we zeer binnenkort een interne cursus geven voor het begeleiden van pupillen wedstrijden en 
assistent scheidsrechter (vlaggen)  bij wedstrijden op een heel veld.

Ben je geïnteresseerd en wil je deel uitmaken van ons mooie korps van scheidsrechters, neem dan 
contact op met één van scheidsrechter coördinatoren bij VVIJ - Richard Helmes of Danny Smiesing. Je kunt 
ook een mail sturen naar vvij.scheidsrechters@outlook.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je 
op.

We gaan er voor zorgen dat de arbitrage ook het komende seizoen 2021-2022 weer een succes gaat 
worden en dat we wederom veel blije gezichten zien op de velden bij VVIJ.

De Scheidsrechterscommissie

Vvij.scheidsrechters@outlook.com
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Rabobank Clubsupport 2021

Ook dit jaar doet VVIJ weer mee aan Rabobank Clubsupport.

Jij steunt ons toch ook? Als lid van Rabobank Utrechtse Waarden e.o. mag je tijdens de Rabobank Clubsupport 
Campagne stemmen op VVIJ! 
Beslis mee en steun onze mooie vereniging. Geef ons jouw stem van 4 oktober tot en met 25 oktober 2021. 
Stemmen: Vanaf 4 oktober kun je jouw stem uitbrengen op de clubs en verenigingen en hun mooie 
bestedingsdoelen. Breng je stem uit en stem voor VVIJ!

Kijk op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=233889

We hopen op vele stemmen voor VVIJ van alle Rabobank leden!

Alvast bedankt namens alle VVIJ-ers.

Klaverjassen in ons gezellige clubhuis!

Vanaf 7 oktober gaan we weer kaarten bij VVIJ.

LET OP: je hebt een geldige QR code en ID nodig 
om deel te mogen nemen en toegang te krijgen tot het clubhuis.

Klaverjassen? Bij VVIJ?

Ja, dit doen we al ruim 35 jaar bij VVIJ, in ons clubhuis.
Het betreft 9 avonden per seizoen. Het zijn avonden waarop de gezelligheid voorop staat en we elkaar ook eens zien 
en spreken buiten de hectiek van het voetbal. Het is voor iedereen die wel eens heeft geklaverjast, beginner, 
gevorderde en voor de topper.
Hoe werkt het?
Het heet Koppelklaverjassen. Elk team(elftal), jeugd, senioren, meisjes, jongens, veteranen, commissies, kan 
inschrijven. Per team spelen er 2 koppels (4 personen) in de klaverjascompetitie over 9 donderdagavonden. Elke 
kaartavond spelen we 3 rondes. De tafelindeling gebeurt door middel van willekeurig uitgereikte tafelnummers. 
Iedereen speelt dus tegen iedereen van een andere team. Nooit tegen een koppel van je eigen team.
Ook is het mogelijk voor solo koppels om mee te spelen. Dit is dan niet voor de competitie over 9 avonden, maar er 
kan gewoon meegespeeld, en mee dingen naar de dagprijzen.
Er zal elke speelavond een inleg van €8,00 per koppel gevraagd worden.
Dankzij de sponsoring van het clubhuis, denk hierbij aan panprijzen, dagprijzen, koffie en hapjes, is de gehele inleg 
beschikbaar voor het prijzengeld aan het eind van de competitie.
Het is de gewoonte dat ieder team in de prijzen valt. De hoofdprijs, €500,00, is voor het winnende team van de 
competitie.
De eerste klaverjasavond is op 7 oktober, aanvang 20.00 uur. 

De overige data voor de klaverjascompetitie van dit seizoen zijn:

Donderdag 04-11-2021  
Donderdag 02-12-2021  
Donderdag 06-01-2022  
Donderdag 27-01-2022  
Donderdag 24-02-2022  
Donderdag 24-03-2022
Donderdag 21-04-2022  
Donderdag 19-05-2022
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Even voorstellen: 

Ik ben André van Vogelpoel geboren in Utrecht in 1955.
Vanaf 1962 alle selectie elftallen van profclub Velox doorgelopen, als keeper!

Daarna 2 jaar de jeugd van FC Utrecht onder Trainers Han Berger en
Henk Vonk. Door een zware knieblessure een half jaar uit de running en 

helaas niet meer in aanmerking gekomen voor de selectie.

Toen verhuisd met mijn ouders naar Vreeswijk, daar ben ik op mijn 19e
bij Geinoord gaan spelen 

Vervolgens ben ik gestart met trainersopleidingen, zo heb ik diploma’s UEFA C, UEFA  B, Conditietrainer 
en sport en spel recreatiesportleider .

Op mijn 23e gestart als trainer in de regio. Onder andere de A jeugd van Maarssen en Houten.
Met de dames van Vreeswijk hoofdklasse gespeeld waar ook Vera Pauw uit het  Nederlands Elftal in het 
team speelde. Ik heb ook samengewerkt met Bert van Lingen, trainer van het Nederlands dames Elftal.

Vanaf mijn 30e hoofdtrainer geworden bij onder meer de clubs Geinoord, Sporting 70, Maarssen en OSM.
Daarna keeperstrainer geworden, ik heb ook nog 2 jaar John Achterberg, nu keeperstrainer bij Liverpool, 
getraind 

Ik ben dus ruim 40 jaar actief in de sport als Trainer-Keeperstrainer-Conditietrainer en vorig jaar 
begonnen als keeperstrainer bij VVIJ voor één avond in de week. Ik ben via Frans Vermeulen bij VVIJ 
gekomen. Sinds dit seizoen trainen we 2 avonden volledig en geef ik begeleiding op zaterdag en/of 
zondag van de 2 keepers zondag 1, zaterdag 1 en 2 talenten van de jeugd, Ruben en Mats.

Ik hoop  een positieve bijdrage te kunnen geven aan de club VVIJ.

Met sportieve groet,
André van Vogelpoel.


