
 
 
 
Graag stellen onze nieuwe spelers en trainers zich hierbij aan u voor , hiermee 
hopen wij zo u alvast kennis te laten maken met al deze nieuwe gezichten die 
we in het nieuwe seizoen kunnen bewonderen op het veld of in ons clubhuis. 
Op 28 mei stopt de oude selectie onder Peter van Herpen en dinsdag 2 juni zal 
Fabian Schaken samen met zijn ass: Conner vd Werf  alvast van start gaan 
met de voorbereiding nieuwe selectie met kennismaking en wat aangepaste 
trainingen. Op 2 Augustus start dan de officiële voorbereiding, helaas kunnen 
wij ivm de huidige maatregelen u nog niet uitnodigen om een kijkje te komen 
nemen bij de trainingen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de 
voortgang van evt. versoepelingen als dit wel mogelijk wordt.  
 
Mvg :Henny Peek Teambegeleider  
 
Wie ben ik: 
 
Ik ben Ahmed Hamidi en ik ben 18 jaar oud. 
Ik ben een respectvolle  jongen en behulpzame jongen. Ik hou van eerlijkheid hou er niet van als er om 
heen word gedraaid gewoon lekker straight To the point.  
Dit jaar hoop ik een mooi seizoen  tegemoet te gaan, en met dit team een mooie prestatie te zetten en 
natuurlijk kampioen te worden.  Ik hoop veel te leren en mij zelf nog meer te gaan ontwikkelen. 
Vanaf de kabouters tot de c1 heb ik gevoetbald bij VVIJ. Na enkele goede, leuke en leerzame jaren wilde 
ik wat hoger op voetballen. VV de Meern was voor mij hiervoor de club om mij verder te ontwikkelen. Ik 
heb daar vanaf de c1 tot en met de o19 1 gevoetbald.  Ook daar heb ik goeie jaren gehad en veel geleerd.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Lejon Cats (26 jaar, woonachtig in IJsselstein) en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij 
Vermaat op de afdeling Finance. Ik ben zeer verheugd dat ik na 5 jaar afwezigheid (VV Bennekom en VV 
De Meern) weer terugkeer op het oude nest. Aan mijn eerste periode op Sportpark Groenvliet heb ik 
goede herinneringen overgehouden en ik hoop dan ook dat we deze tijden kunnen herbeleven. Dat houdt 
in dat we meespelen om de prijzen, maar wel met de juiste balans tussen ambitie en gezelligheid. Met 
name het laatste vind ik heel belangrijk, omdat dit kan bijdragen aan de prestaties op het veld. Ik hoop 
een ieder van jullie, zodra we weer van start mogen, te ontmoeten op het sportpark en tot die tijd wens ik 
iedereen veel gezondheid toe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallo ik ben Denzel van ‘t Klooster een 19 jarige centrale verdediger wonende in IJsselstein. Na jarenlang 
alle selectie elftallen bij VVIJ heb doorgelopen besloten een jaartje wat lager te gaan voetballen. Maar 
mijn competitieve drang borrelde al gauw weer op ! Dus probeer ik er alles aan te doen om aankomend 
jaar in Zondag 1 te komen, en daarmee zo hoog mogelijke prestaties af te leveren. Dus op naar een 
topseizoen ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Ayrton Belchior Emidio en ik ben 20 jaar oud. Ik ben half Portugees en half Nederlands. Ik 
ben op mijn vierde begonnen met voetballen bij VVIJ en sindsdien nooit meer gestopt. Naast de passie die 
ik heb voor veldvoetbal heb ik ook een passie voor zaalvoetbal, ik speel namelijk ook bij de 
zaalvoetbalclub Kawin, daarmee gaan we volgend jaar waarschijnlijk 1e divisie mee spelen, dus dat is ook 
een leuk vooruitzicht. Ik heb er voor gekozen om dit jaar weer een stapje hogerop te gaan met veldvoetbal 
omdat ik de concurrentie miste en het plezier in voetbal begon te verliezen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Pepijn Steenmetz, ik ben 23 jaar en ik woon in IJsselstein. Ik heb mijn hele leven bij VVIJ 
gevoetbald. Na een periode van 2 jaar in het eerste te hebben gevoetbald, heb ik 3 jaar in het 4e van VVIJ 
gespeeld. Ik kijk uit om weer uit te mogen komen voor het eerste elftal en hoop op een leuk seizoen met 
zijn allen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Marouane Talbi,  
 
Geboortedatum 08-03-2000.  
Dit jaar keer ik weer terug naar VVIJ. Ik heb ik hier gevoetbald in de jeugd tot de C2 en ben toen naar 
VV De Meern gegaan. 
Ik ben een middenvelder, speel het liefst op 10 of op 6 maar kom overal op het middenveld uit de voeten. 
Mijn doelstelling is promotie! Laten we hopen op een hele mooie en gezonde voetbal jaar! Met natuurlijke 
de promotie naar het 1e klasse. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Mijn naam is Fabian Schaken, 44 jaar oud en woonachtig in Utrecht. Met ingang van komend seizoen ben 
ik hoofdtrainer van de Zondag 1 bij VVIJ. 
Ik ben als trainer begonnen bij de B1 van F.C. Hilversum en heb daarna 2 jaar de A1 onder mijn hoede 
gehad. Na 3 seizoenen ben ik trainer van de A1 bij VVIJ geworden. Na 4 mooie jaren, waarin we o.a. een 
kampioenschap hebben behaald ben ik trainer geworden van de Zondag 2 bij SDO uit Bussum. Ik heb me 
de afgelopen 2 seizoenen bij deze club verder kunnen ontwikkelen en dan met name in het 
seniorenvoetbal. 
 
Voor mij is het heel erg mooi dat ik terug mag komen als hoofdtrainer van de Zondag 1 bij VVIJ. Hier 
tref ik veel spelers die ik eerder in de jeugd heb mogen trainen en waarvan ik weet dat ze heel talentvol 
zijn. Ik heb in de eerste 2 seizoenen bij VVIJ heel goed en fijn samengewerkt met Conner van der Werf. 
Destijds hadden we al uitgesproken dat we toekomst samen het 1e elftal van VVIJ willen trainen en 
coachen. Des te mooier dat het nu dan ook waarheid wordt! 
 
Bij VVIJ zijn de randvoorwaarden om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen goed geregeld. Daarbij 
heb je bij deze vereniging een echte familiesfeer met een groot aantal trouwe toeschouwers. Al deze 
positieve zaken hebben de keus makkelijk gemaakt om bij VVIJ terug te keren. 
 
Mijn ambitie is om met deze selectie voor de prijzen te spelen en een sterk  fundament te leggen voor de 
toekomst. Dit moet in mijn ogen gepaard gaan met veel plezier. 
 
Sportieve groet, 
Fabian Schaken 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ik ben Conner van der Werf, 29 Jaar, woonachtig in IJsselstein en ik zal volgend jaar assistent-trainer 
zijn van de Zondag 1 selectie. 
Na al eerder 9 jaar trainerschap bij VVIJ, heb ik het vertrouwelijk nest verlaten in 2015. De laatste jaren 
ben ik actief geweest bij PVCV Vleuten, als TJC -Manager en trainer/coach. Ik heb daarnaast het O23-
1 elftal op mij genomen en gefocust op het stapsgewijs toetreden van seniorenvoetbal voor de oudere jeugd 
(o.a. O19/O17). Sinds vorig jaar ben ik ook werkzaam bij de KNVB, hier ben ik talentcoach voor de JO16-
1. 
De stap naar mijn oude vertrouwde plek, komt voor velen niet aanwaaien. Gezien de fijne samenwerking 
met Fabian Schaken in de laatste 2 seizoenen bij VVIJ (destijds o.a. promotie A1) en zijn aanstelling als 
hoofdtrainer van ZO-1, vond ik zodoende een hele mooie uitdaging bij 'mijn' club VVIJ. 

Voor mij geldt een ambitie om met deze ZO-1 selectie de volgende stap te zetten, maar dit gaat wat mij 

betreft wel samen met het gestructureerd groeien richting divisie-voetbal voor onze jeugdafdeling. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ik ben Bahattin Simsek. ik ben 26 jaar oud ik kom uit Nieuwegein en ben momenteel woonachtig in 
Utrecht. Doordeweeks werk ik fulltime. In mijn vrije tijd voetbal ik,het liefst met vrienden in een 
voetbalkooitje. Vanaf mijn 14de heb ik altijd gevoetbald. Ik ben competitief ingesteld en heb een echte 
winnaarsmentaliteit. Mijn ambitie is dan ook om het team naar de hoogst haalbare plek te brengen. Ook 
mis ik het spelen in teamverband. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is Marc Veenendaal ben woonachtig in IJsselstein en ben 22 jaar oud. In de jeugd heb ik 
gevoetbald bij VVIJ, Elinkwijk en SV Houten.  
Mijn positie is doelman en dit heb ik altijd met plezier gedaan. Met het team en de trainers die we nu tot 
onze beschikking hebben ben ik van mening dat we hoog kunnen eindigen. Ik wil hier graag aan 
bijdragen.  
 
 
 
 
                                                                     --------------- 


