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Voor u ligt de eerste uitgave van het “JSC Magazine” een initiatief 

om de Univé Jongsenioren Competitie (JSC) en het Miko Koffie 

Kampioenenbal nog meer onder de aandacht te brengen door  

achtergronden van de competitie, spelers, trainers, bestuurders en 

supporters onder de aandacht te brengen. Daarnaast laten we ook 

sponsoren aan het woord en tonen we de kampioenen van het  

seizoen 2019-2020 in de Univé JSC. 

 

Veel plezier bij het lezen! 
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In de regio IJmond e.o. heeft VV Limmen meerdere seizoenen een Onder 23 competitie georganiseerd, deze competitie 

stopte in 2009. In 2012 heeft Sander de Boer “VoetbalTrainerBuro” opgericht, een uitzendbureau voor amateurtrainers. 

Om naamsbekendheid op te bouwen is de Onder23 competitie nieuw leven in geblazen. 

 

Vanaf het seizoen 2012-2013 was de “Jongsenioren Competitie” een feit. Univé Noord Kennemerland heeft de competitie vanaf 

het aller eerste begin ondersteund en koppelde haar naam aan de competitie. Vandaar de naam “Univé Jongsenioren  

Competitie”. Het eerste seizoen deden er 6 verenigingen mee, namelijk: ADO’20, ODIN ’59, VV Zwanenburg, VV UNO,  

VV IJmuiden en SV Wijk aan Zee. De eerste vereniging die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen was ADO’20. 

 

Tijdens het 2e seizoen deden wederom 6 verenigingen mee. Ditmaal werd ODIN ’59 de kampioen en ontving de wisselbeker en 

kampioensschaal. 

 

Vanaf het 3e seizoen (2014-2015) begon de competitie te groeien naar 10 deelnemende verenigingen met 2 poules van 5.  

Kruiswedstrijden voor de nr. 1 en 2 in beide poules bepaalde de kampioen. De verrassende kampioen werd VV Zwanenburg. 

 

Voor het 4e seizoen weer terug naar 8 deelnemende verenigingen in één poule met als kampioen Fortuna Wormerveer. Vanaf 

seizoen 2015-2016 ontstaat ook het Univé Scheidsrechterteam een initiatief van Hans Scholts en Jeroen Groenewold. De  

wedstrijden worden vanaf dat moment begeleid door een neutraal scheidsrechtertrio (scheidsrechter + 2 assistent  

scheidsrechters). Omdat VoetbalTrainerBuro gestopt is wordt vanaf nu informatie over de competitie bijgehouden via een eigen 

website (www.jongseniorencompetitie.nl) en Facebook. 

 

Tijdens het 5e seizoen doen 16 verenigingen mee. Deze keer verdeeld in 2 poules, ingedeeld op niveau, waarbij gekeken wordt 

naar het niveau van het 1e standaard team. Poule A voor 2e klasse en hoger en poule B voor 3e/4e klasse. Voor elke poule is 

een wisselbeker en kampioensschaal beschikbaar. De kampioen voor poule A werd RKVV DEM en de kampioen poule B werd 

SV Meervogels’31. 

 

Tijdens het 6e seizoen (2017-2018) groeit de JSC naar 28  

deelnemende verenigingen met 4 poules. 2 poules voor 2e  

klasse en hoger en  2 poules voor 3e/4e klasse. De kampioenen 

waren: 

• Poule A1: Fortuna Wormerveer 

• Poule A2: ADO’20,  

• Poule B1: De Kennemers en  

• Poule B2: VV Zeevogels. 

 

Ook het 7e seizoen zijn er meer deelnemers, nu staan 31  

verenigingen aan de start. De kampioenen zijn: Poule A1 werd VPV Purmersteijn en Poule A2 had als kampioen AFC’34. In  

Poule B wordt om het kampioenschap gespeeld door de kampioen van Poule B1, SV Meervogels’31 en de kampioen van Poule 

B2, SV Koedijk. SV Koedijk werd algeheel kampioen van de B poule. Voor beide kampioenen stelt JAKO dit jaar, voor het eerst, 

een waarde cheque beschikbaar. Beide kampioenen in Poule A plaatsen zich voor het Miko Koffie Kampioenenbal maar zien tot 

teleurstelling van de organisatie af van deelname. 

 

In seizoen 8 (2019-2020) een record van 37 deelnemende verenigingen. Of de Univé JSC hiermee aan haar max zit, zal blijken in 

seizoen 2020-2021! 

Ontstaan van de 
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Aantal deelnames aan de Univé Jongsenioren Competitie 

In totaal hebben er 59 verenigingen deelgenomen aan deze competitie vanaf het eerste seizoen in 2012-2013. Het aantal  

seizoenen per deelname wordt hieronder aangegeven. 

Vereniging  Deelname(s) Poule 

ODIN’59 * 7 A 

Vitesse’22  7 A/B 

VV Zeevogels * 6 A/B 

ADO’20 ** 5 A 

Fortuna Wormerveer ** 5 A 

De Foresters  4 A 

HFC EDO  4 A 

RKVV DEM * 4 A 

SC Hercules Zaandam  4 B 

Sporting Krommenie  4 B 

SV Meervogels’31 ** 4 B 

SVA  4 B 

AFC’34 * 3 A 

Alcmaria Victrix  3 B 

ASV De Dijk  3 A 

VV Bergen  3 B 

BVV De Kennemers * 3 B 

FC Purmerend  3 B 

Victoria-O  3 B 

WSV’30  3 B 

WV-HEDW  3 A 

VV Zwanenburg * 3 A 

AVV Zeeburgia  3 A 

VV Assendelft  2 A 

CVV Blauw-Wit  2 B 

FC Den Helder  2 A/B 

KFC  2 A 

VV Kolping Boys  2 A 

SV Koedijk * 2 B 

VV Limmen  2 B 

Vereniging  Deelname(s) Poule 

LSVV  2 A 

OFC  2 A 

Olympia Haarlem  2 A 

VPV Purmersteijn * 2 A 

SVW’27  2 A/B 

VV UNO  2 A 

RKVV Velsen  2 A 

ZVV Zaanlandia  2 A/B 

Sc Buitenveldert  1 A 

FC Chabab  1 A 

VV Con Zelo  1 B 

AFC DWS  1 A 

HSV  1 B 

IVV  1 B 

VV IJmuiden  1 B 

VV Knollendam  1 B 

KSV  1 B 

SV Ouderkerk  1 A 

Reiger Boys  1 B 

RKVV Saenden  1 B 

VV Sint Adelbert  1 A 

IJVV Stormvogels  1 A 

AVV Swift  1 A 

ASC De Volewijckers  1 A 

FC Uitgeest  1 A 

SV Vrone  1 B 

SV Wijk aan Zee  1 A 

ZSGOWMS  1 A 

Zuidoost United  1 A 

* = aantal keren kampioen in Univé JSC 
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Vitesse’22—Pim Touber 
HOOFDTRAINER OP BASIS VAN GELIJKHEID 

Maar liefst 7 seizoenen doet Vitesse’22 al mee aan de Univé Jongsenioren Competitie. Binnen de vereniging trekken een 

aantal mensen deze kar voor de jonge talenten. Pim Touber (33) is een van hen, die de afgelopen 5 seizoenen de  

coaching voor zijn rekening nam. In het seizoen 2020-2021 zal Pim samen met Arjan de Zeeuw het hoofdtrainerschap 

van de Vitesse’22 selectie voor hun rekening nemen op basis van gelijkheid, kortom een nieuw duo is geboren! Tijd om 

wat meer te weten te komen over Pim. 

Pim woont in Castricum en is in het dagelijks leven leerkracht/mentor op “Het Molenduin” in Schagen, op een school voor het 

voortgezet speciaal onderwijs. Een heftige baan waarbij geen dag saai is, volgens Pim. Om stoom af te blazen kan je na het werk 

dus Pim op een sport(voetbal)-veld vinden. 

Als speler stond Pim op doel en is hij begonnen bij CSV (nu met SCC samen FC Castricum). Als D-tje maakte hij de overstap 

naar Vitesse’22 om vervolgens de gehele jeugdafdeling te doorlopen. Trainer Everard Luijckx haalde hem vervolgens terug naar 

FC Castricum (zondag) waar hij nog 3 seizoenen in het 1e op doel heeft gestaan. Toen het zondagvoetbal bij FC Castricum werd 

opgeheven is hij overgestapt naar het rugby om nog een aantal jaren in het 1e van Cas RC op het hoogste niveau van Nederland 

rugby te spelen.   

De trainingscarrière van Pim startte in de jeugd bij FC Castricum, via een kort uitstapje naar FC Uitgeest, om vervolgens op de 

Puikman van Vitesse’22 terecht te komen. Door het rugby was er 3 seizoenen lang geen tijd voor voetbal maar na deze ‘break’ 

ging de trainersloopbaan door bij de selectie van Vitesse’22 (het 2e) om de laatste 2 seizoenen assistent-trainer te zijn van Thijs 

Sluijter.   

Trainersloopbaan: 

2007 – 2008 FC Castricum C1 

2008 – 2010 FC Castricum B1 

2010 – 2011 FC Uitgeest 2 

2011 – 2013 Vitesse’22 B1 

2015 – 2018 Vitesse’22 2 

2018 – 2020 Vitesse’22 1 (assistent trainer)      

In 2007 heeft Pim zijn TC-3 behaald onder begeleiding van Rob  

Kramer bij FC Castricum. In 2019 heeft hij zijn TC-2 behaald onder leiding van Thijs Sluijter bij Vitesse’22. 

 

Deelname Vitesse’22 aan Univé Jongsenioren Competitie: 

Elk seizoen staat in de krant dat er geen spelers bijkomen bij Vitesse’22 maar dat er ook geen spelers vertrekken. Met andere 

woorden, de gehele selectie van Vitesse’22 bestaat uit zelf opgeleide spelers. In de filosofie van Vitesse’22 werkt elke leeftijds-

klasse aan zijn eigen ontwikkelingspunten. Als een speler deze punten behorende bij zijn leeftijd beheerst dan gaat de speler 

meetrainen en spelen met een hogere leeftijdsklasse. Alle trainers binnen Vitesse’22 komen uit de club zelf en zijn zelf opgeleid. 

Dit heeft als voordeel dat elke trainer verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van zijn spelers. Dit stimuleert om spelers sneller 

door te schuiven naar een hogere leeftijd, om te werken aan andere ontwikkelpunten en om onder hogere weerstand te spelen. 

 

De Jongsenioren Competitie speelt hierbij een belangrijke rol voor de oudste Jeugd. Voor deze jeugdspelers zijn de Jongsenioren 

wedstrijden (onder meer weerstand spelen) een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. Daarnaast vindt Vitesse’22 het voor 

spelers die niet in de selectie zitten belangrijk om veel wedstrijden te spelen (onder misschien juist iets minder druk) belangrijk 

voor hun ontwikkeling. Ook zijn de Jongsenioren wedstrijden ideaal om de jeugdspelers alvast te verbinden met de selectie en de 

spelers daarin. 

 

Het afgelopen seizoen (2018-2019) heeft Vitesse’22 talentvolle Onder17 spelers vervroegd doorgeschoven naar de selectie van 

Vitesse’22 2 voor extra weerstand. Vitesse’22 werd hierdoor omgedoopt tot ‘Jong Vitesse’22’. Dit team bestaat eigenlijk geheel uit 

het team dat vorig seizoen in de Jongsenioren Competitie speelde. Hierbij zijn 4 spelers direct doorgeschoven naar Vitesse’22 1, 

namelijk Robin Stam, Alex Emeis, Yannick Wishaupt en Joey van Esveld. Aangezien Vitesse’22 al zo lang deelneemt in de Univé 
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Jongsenioren Competitie heeft vrijwel elke speler in de huidige Vitesse’22 selectie (1e + Jong Vitesse’22) wel Jongsenioren  

wedstrijden gespeeld. Kortom, deelname van Vitesse’22 aan de Univé Jongsenioren Competitie heeft zijn meerwaarde absoluut 

opgebracht! 

Eigenschappen als trainer: 

Pim is in staat om als trainer ‘ echt’ in contact te komen met zijn spelers, wat essentieel is om iets over te brengen. Dit contact kan 

de ene keer bestaan uit een kritische vraag, de andere keer uit een opmerking waarbij spelers gaan nadenken of een compliment 

op het juiste moment. Het is een uitdaging voor Pim om voor en tijdens de wedstrijd een plan te hebben om de wedstrijd te  

kunnen winnen.  

 

Duo trainerschap het komende seizoen: 

Het komende seizoen gaan Pim en Arjan de Zeeuw het hoofdtrainerschap als duo uitvoeren. Dat betekent dat ze gaan werken op 

basis van gelijkwaardigheid en veel overleg zullen voeren. Beide staan hiervoor open. Beide zullen kun mening moeten durven 

geven en op zoek gaan naar het beste voor dat moment. Bij Jong-AZ werken Michel Vonk en Koen Stam op dezelfde basis. Pim 

heeft daar een aantal keren meegekeken en hier contact over gehad met Michel Vonk. Michel gaf vooral aan dat het gevoel goed 

moet zijn en de visies van beide overeen moeten komen. Inmiddels hebben Pim en Arjan meerdere keren met elkaar gesproken 

en vanaf het 1e moment was er een zeer positieve klik. Beide hebben het gevoel dat ze gaan samenwerken aan iets moois en dat 

ze elkaar goed kunnen aanvullen. 

 

De doelstelling is om nog een keer de stap naar de 1e klasse te kunnen maken met Vitesse’22 en het duo denkt hiervoor de  

selectie in huis te hebben. Deze doelstelling uitspreken is makkelijker dan bereiken maar in ieder geval zal hard voor gewerkt 

moeten worden. Voor Vitesse’22 is het 25 jaar geleden dat ze voor het laatst op dat niveau speelde dus als de doelstelling  

waarheid wordt schrijven we ‘echt’ geschiedenis. 

 

Slotwoord Pim: 

Tot slot verwacht Pim dat over een aantal jaren de Onder19 competitie zal verdwijnen en zal worden vervangen door een  

Onder25 competitie. De Jongsenioren Competitie zoals deze er nu ligt krijgt hierbij eigenlijk de bevestiging hoe belangrijk deze is 

in ontwikkeling van jonge spelers. Als je de eigen jeugd serieus neemt en denkt aan ontwikkeling van spelers is het meedoen aan 

deze Jongsenioren Competitie eigenlijk onmisbaar.    
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Voor altijd “Voetbal Romanticus” 
HANS SINGERLING 
Op zaterdag 06 juni 2020 zal voor de 12e keer de Voetbalverzamelaars Beurs georganiseerd worden door Hans  

Singerling bij Telstar in Velsen-Zuid. Inmiddels is deze beurs met vijf en veertig standhouders en meer dan  

honderdvijftig bezoekers een bezoek meer dan waard. Even terug in de tijd met voetbalplaatjes, speldjes, shirtjes,  

voetbalboeken, programmaboekjes en meer verrassingen op voetbalgebied. Daarnaast kan je zo maar tegen een  

bekende voetballer van toen aanlopen en blijf vooral even hangen bij het interview wat David Endt heeft met een  

bekendheid uit de voetballerij. Om het geheel compleet te maken wordt het radio programma “Café Sport” van Leo 

Driessen voor NH-sport live uitgezonden vanaf de beurs. 

 

Maar wie is Hans Singerling eigenlijk! 

Ik heb Hans leren kennen als ‘Hoofd Opleidingen Onderbouw’ bij ADO’20, éénmaal contact met Hans zorgt voor speciale  

momenten. In die tijd zijn we samen op bezoek geweest bij scout Henk van Dorp (onder meer scout geweest voor  

HFC Haarlem en SC Telstar) die Hans scoutte voor AJAX toen hij 15 jaar was. Het werd een speciale avond over die goede 

oude “voetbal” tijd. Daarna kwam ik Hans nog geregeld tegen bij thuiswedstrijden van SV Wijk aan Zee, zijn  

voetbalverzamelaars beurs en ook bij jongseniorenwedstrijden van de Univé JSC. Want Hans ademt en leeft “voetbal’ op een 

manier die aanstekelijk is. Voor altijd verliefd op “voetbal”. 

 

Ik stel Hans graag aan u voor: 

Hans heeft 2 kinderen, Kevin en Leroy maar inmiddels ook 2 kleindochters Lois en Emy. Woont sinds 10 jaar in Wijk aan Zee 

en sinds 5 jaar samen met Heleen. Inmiddels werkt Hans meer dan 30 jaar in de dagbesteding met verstandelijk  

gehandicapten, afwisselend als jobcoach en als begeleider van een Tuingroep.   

 

Als 15-jarige werd Hans gescout door AJAX, hij speelde daar in de B1 en A1 en kreeg vervolgens een contract voor de  

betaalde jeugd (C-elftal). In dat team speelde Hans met Simon Tahamata. In 1975 kon Hans naar FC Amsterdam en PEC 

Zwolle maar de toenmalige ad interim Rinus Michels bood Hans een ‘contract’ aan. Hans heeft 5 jaar voor AJAX gespeeld, 

daarna ging hij terug naar de amateurs van Vitesse’22. Deze overgang viel niet mee en hij kreeg steeds meer interesse om 

zelf voetbaltraining te geven, met name aan de jeugd. Inmiddels had Hans (jeugd) voetbaltrainersdiploma’s gehaald mede op 

advies van zijn oud trainers bij AJAX Jan van Daal en Hassie van Wijk. Hans is op zijn 5e begonnen met voetbal op straat, het 

werd zijn passie en loopt nog steeds als een rode draad door zijn leven. Stoppen kan hij niet, daarom speelt hij vanaf zijn 60e 

nu “Walking Football” bij ODIN’59 en Telstar. Uit deze passie voor voetbal is ook zijn voetbalverzameling ontstaan. 

 

Zijn eerste bezoek aan een betaald voetbalwedstrijd was bij De Volewijckers 

op de Buiksloterbanne. Op 10-jarige leeftijd ging hij met zijn vader naar de 

Europa Cup wedstrijd Ajax – Liverpool, in de mist, in het Olympisch Stadion.  

Vanaf dat moment begon hij programmaboekjes en plaatsbewijzen te  

verzamelen en kocht hij speldjes omdat hij sommige clublogo's erg mooi 

vond. 

 

Als kind zijnde was hij al vroeg onder de indruk van Manchester United, wat 

zijn vader stimuleerde door hem lid te maken van de supportersclub. Hij kreeg 

vervolgens allerlei zwart/wit foto's van spelers als George Best, Bobby  

Charlton, Brian Kid e.d. toegestuurd en het echte United embleem van stof. 

Op 14-jarige leeftijd speelde hij op  George Best (replica) voetbalschoenen. 

De Voetbal International (toen nog een krant) werd uitgespit zo gauw zijn  
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vader deze uit had. Boeken van Hans Molenaar, Ad van Emmenes, uitklapbare elftal foto's uit de revue, voetbalspeldjes van de 

SPAR, plaatjes van Van Houten, etc. spaarde hij toen al of hij vroeg het voor zijn verjaardag.  

 

Toen hij bij Ajax ging voetballen en regelmatig ballenjongen was tijdens de Europa-cup wedstrijden in het Olympisch Stadion  

begon hij nog meer te sparen, shirtjes, vaantjes, etc. Tevens kon hij als spelend lid gratis naar alle thuiswedstrijden van Ajax wat 

ook weer het verzamelen bevorderde. Hij werd lid van voetbalbladen als GOAL en KICK, kocht bladen als France Football en 

ging naar Zeist om daar Real Madrid (met trainer Alfred Di Stefano) en Paris Saint Germain (met Dominique Rocheteau) te zien 

trainen in de voorbereiding. Eigenlijk is hij in de loop der jaren, heel stiekem 'een jochie' gebleven door het verzamelen. Het  

zoeken naar dat ene ontbrekende voetbalplaatje om een album vol te krijgen en dan, uiteindelijk, het vinden ervan blijft een  

bijzonder moment.  

 

Door inmiddels ruim 50 jaar actief te zijn in de voetballerij is het verzamelen niet alleen een doel geworden maar ook een middel 

want hij heeft er enorm veel leuke en boeiende mensen door leren kennen en waar hij nog steeds veel plezier aan beleeft.   

 

Zijn laatste aanwinst is een shirt van het Braziliaanse Voetbalelftal met originele handtekeningen van o.a. Pele, Rivelinho,  

Jairzinho, Socrates, Tostao en Trainer Scolari. Dit won hij in september j.l. tijdens een loterij bij een voetbalverzamelaars beurs in 

het Oosten van het land.  

 

Tot slot nog even terug naar de Voetbalverzamelaars Beurs. 

In 2014 werd de 1e beurs georganiseerd in Café de Zon in Wijk aan Zee. Door zijn contacten in de voetbalwereld kreeg Hans het 

verzoek van Pieter de Waard om zijn beurzen bij Telstar te organiseren. Dit aanbod heeft Hans graag aangenomen en 2x per jaar 

(januari en juni) wordt de beurs in het stadion van Telstar gehouden. Elke beurs worden er 1 of 2 gasten uitgenodigd uit de  

voetbalwereld, o.a. Arthur Numan, Rafael van der Vaart, Simon Kistemaker, Ruud Surendonk, Theo Reitsma, Simon Tahamata, 

Rob Rensenbrink, Andries Jonker, Frank Kramer en Arnold Mühren zijn al langs geweest. Wie er ditmaal uitgenodigd zijn blijft 

nog een verrassing. Kom gewoon een kijkje nemen!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* houdt de website van de organisator de gaten voor de actuele informatie, in verband met het coronavirus. 

 Voetbalverzamelaars Beurs 

Wanneer Zaterdag 06 juni 2020* 

Waar Telstar (Velsen-Zuid) 

Tijd 09:30 uur—13:00 uur 

Entree € 2,— Volwassenen 

Gratis voor kinderen tot en met 12 jaar 

Info www.voetbalverzamelaars.nl 

Hans Singerling samen met Rafael van der Vaart 
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FC Den Helder—Nick Schutten 

Het is een goed bewaard geheim en eigenlijk mag het niet bekend worden maar in Den Helder 

loopt heel veel jong voetbaltalent. Veel van deze talenten spelen bij de FC Den Helder wat voor 

een interessante jonge selectie zorgt met wisselende resultaten in de 2e klasse KNVB. In de Jongsenioren Competitie 

kan het nog gekker want dan worden zelfs aanstormende talenten van 16, 17 en 18 jaar opgesteld. 

 

Dat is maar weer eens het bewijs dat de Univé JSC van meerwaarde is om jonge talentvolle spelers te laten wennen aan het  

spelen op een hoger niveau en in contact te laten komen met selectievoetbal. Het wordt tijd om meer te weten te komen van zo ’n 

aanstormend talent en dus leggen we een aantal vragen voor aan Nick Schutten. 

 

Leeftijd:  

      16 jaar. Geboren en getogen in Den Helder.  

Opleiding/school:  

      ROC Den Helder voor E-Commerce Manager, Bijbaantje: Albert Heijn  

 

Vanaf wanneer voetbal je en bij welke vereniging:  

      Sinds mijn 4e Jaar bij FC Den Helder.  

Wie is je trainer dit seizoen:  

      Dennis van Schie en John Oost 

In welk team en op welke positie speel je dit seizoen: 

      JO17-1 / linksvoor 

Hoeveel doelpunten en/of assists gemaakt dit seizoen:  

 16 Doelpunten en 7 Assist.  

Train en/of speel je wel eens mee bij de 1e/2e selectie:  

 7x bij het 2e en 2x bij het 1e  

 

Wat is tot nu toe je leukste/mooiste voetbalmoment:  

 Mijn debuut in het 1e tijdens de thuiswedstrijd tegen vv Schoten.  

Wat is het leuke van voetballen bij FC Den Helder:  

 Iedereen is gemotiveerd en willen zo hoog mogelijk eindigen.  

Wat wil je bereiken in het voetbal bij FC Den Helder:  

 Dit seizoen kampioen worden met de JO17-1 en verder ontwikkelen en minuten maken in het 1e en 2e.  

Wil je nog hoger voetballen of is FC Den Helder je eindstation:  

 Graag zou ik nog hoger willen voetballen, dat is altijd al een droom geweest. Mocht dat niet lukken blijf ik bij  

 FC Den Helder. 

 

Wat is je favoriete club in Nederland en internationaal:  

 Ajax, Liverpool en Barcelona 

Heb je een voetballer die je voorbeeld is:  

 Lionel Messi net als ik linksbenig en ook ik maak vaak acties en vrije trappen.  

 

Hoeveel keer heb je al meegedaan bij de jongsenioren:  

 5x voor de competitie en 3x een oefenwedstrijd.  

Wat vind je van de Univé Jong Senioren Competitie: 

 Een leerzame competitie voor jonge talenvolle spelers op een hoog niveau met meer weerstand als bij de jeugd. 

LIONEL MESSI IS NET ALS IK LINKSBENIG! 
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ODIN’59—Niels Jager 
LAATBLOEIER UIT EIGEN JEUGD! 

ODIN’59 is, samen met Vitesse’22, de vereniging die de meeste 

deelnames aan de Univé JSC achter de naam heeft staan,  

namelijk 7. Niels Jager heeft aan deze deelnames een  

belangrijke bijdrage geleverd, daarom hebben we Niels  

gesproken. 

 

Niels is een ‘echte’ jonge van de club, hij heeft in de jeugd van 

ODIN’59 alle selectieteams doorlopen (kampioenschappen met o.a. 

E2 en D1) en speelde voornamelijk in de 1e klasse/Hoofdklasse. Na 

de A-junioren (Onder19) leek het voetballen op niveau te stoppen 

want hij kwam niet in beeld voor de Senioren selectie. Waardoor hij 

besloot in een vriendenteam te gaan spelen, namelijk ODIN’59 4. Na 

2 seizoenen werd dit team kampioen in de 4e klasse en het seizoen 

erop ingeschreven als ODIN’59 3. Waarna, na 2 seizoenen, weer 

een kampioenschap volgde, nu in de 2e klasse. Niels bleef niet  

onopgemerkt en werd gevraagd of hij niet in de voorbereiding voor 

zijn kans wilde gaan in het 2e. Inmiddels heeft Niels er 4 seizoenen 

in het 2e op zitten. De bekroning kwam dit seizoen want hij speelt nu 

regelmatig in het 1e, in de 3e divisie!!! 

 

De Univé JSC is dit seizoen met het 8e seizoen bezig, waarvan Niels 

maar liefst 6 seizoenen één of meer jongseniorenwedstrijden per 

seizoen heeft gespeeld. De eerste wedstrijden als A-junior en in het 

seizoen 2018-2019 als dispensatiespeler uit het 2e van ODIN’59. 

Volgens Niels is het mooie van de Univé JSC dat de jeugd kan  

ruiken aan seniorenvoetbal, wat een stuk lastiger/fysieker is dan die 

jonge ‘gassies’ altijd denken (meestal gaan ze het wel even maken). 

Het is mooi dat deze doordeweekse competitie opzet nog steeds 

bestaat en ODIN’59 altijd een mix het veld in stuurt van jonge  

spelers uit het 2e, 3e en de Onder18 en 19.   

 

De prestaties van Niels in de selectie van ODIN’59 liegen er niet om. In het 2e draaide hij elk seizoen bovenin mee, ook in het 

bekertoernooi werd 2x de finale gehaald. Helaas werd deze beide keren verloren. De kroon op het werk kwam vorig seizoen met 

het behalen van het kampioenschap met het 2e in de reserve Hoofdklasse zaterdag. Een mooie afsluiting bij het 2e want dit  

seizoen speelt Niels zijn wedstrijden in de 3e divisie. Zijn debuut was in de thuiswedstrijd tegen Hoek met veel bekenden en  

ouders langs de lijn, helaas werd deze wedstrijd verloren. De thuiswedstrijd tegen Jong Almere City was ook speciaal want Niels 

maakte in deze wedstrijd zijn 1e doelpunt voor het 1e. Dit moment zal veel los gemaakt hebben bij vele ODIN’59 mensen want het 

blijft altijd apart als een ‘eigen’ jonge het 1e haalt. Voor Niels zelf 

moest het hoogtepunt dan nog komen want dat was voor de KNVB 

beker waarin AFC Amsterdam na penalty’s werd uitgeschakeld en 

als beloning ODIN’59 gekoppeld werd aan Vitesse uit Arnhem. 

 

Voor Niels is dit seizoen nu al geslaagd en het voelt als alleen maar 

hoogtepunten. Hij had het niet voor mogelijk gehouden, toen hij na 

de A-junioren naar het 4e ging, dat hij seizoenen later belangrijk zou 

zijn voor het 1e van ODIN’59.  

Spelerspaspoort  

Naam Niels Jager 

Leeftijd 27 

Positie Aanvallende Middenvelder 

Vereniging HSV ODIN’59 

Opleiding Bedrijfskunde MER 

Werk Junior Projectmanager/PMO bij Promi BV 
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Supporter van JSC 
Univé is meer dan een verzekeraar. Met dat in gedachten zoekt Univé dag in dag uit naar die ‘meer’. Meer voor de leden 

en de lokale gemeenschap. Elkaar helpen en krachten bundelen, dat is waar Univé voor staat. Univé voelt zich betrokken 

bij de lokale gemeenschap. Ze staan er middenin. Mede dankzij sponsoring. Geen lege, snelle sponsoring. Maar ieder 

initiatief stuk voor stuk doorlopen, bekritiseerd en overwogen.  

 

Waarom regionale initiatieven sponsoren?  

Sponsoring is een tool om duidelijk te maken waar Univé voor staat en waar Univé en haar leden waarde aan hechten. Univé is 

trotse Supporter van Sport. Dat houdt in dat Univé wedstrijden, verenigingen of events sponsoren die zijn gericht op  

sport & bewegen.  

 

De drijfveer van Univé?  

We willen allemaal zo gezond mogelijk blijven. Sporten en/of bewegen helpt ons als mens daar bij. Univé wil dit als verzekeraar 

stimuleren, activeren en ondersteunen. 

 

Waarom de samenwerking met Univé Jongsenioren Competitie?  

In de Univé Jongsenioren Competitie komt alles samen waar Univé als Supporter van Sport naar streeft. Het regionale aspect 

voert de boventoon – immers kan de Jongsenioren Competitie niet bestaan zonder de regionale clubs. De competitie streeft er 

met de organisatie naar om jongeren te laten sporten in teamverband en sportief bezig te zijn. Als sponsor kan Univé alleen maar 

trots zijn op dit soort (extra) bedachte initiatieven en competities bovenop de bestaande competitie voor de sporters. De  

Jongsenioren Competitie is voor de voetballers daardoor een extra stimulans om actief bezig te zijn.  

 

Vanaf het aller eerste seizoen maakt Univé de Jongsenioren Competitie mogelijk door als hoofdsponsor haar naam aan de  

competitie te verbinden. Inmiddels al 8 seizoenen waarin de Jongsenioren Competitie groeide van 6 deelnemers in het 1e seizoen 

tot maar liefst 37 deelnemende verenigingen in seizoen 2019-2020 (8e).   

 

De Univé Jongsenioren Competitie is inmiddels een “begrip” bij vele voetbalverenigingen in Noord-Holland. 

Peter Duineveld in de nieuwe Univé winkel te Alkmaar 
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We doen het allemaal, iedereen heeft wel een oordeel over een beslissing genomen door de scheidsrechter of een  

assistent-scheidsrechter. Elk weekend zijn ze weer aanwezig om ons favoriete spelletje mogelijk te maken, als dank  

worden ze “geknipt en geschoren”. 

 

Vanaf het seizoen 2014-2015 is het Univé Scheidsrechterteam ontstaan, een initiatief van Hans Scholts en Jeroen Groenewold, 

beide scheidsrechters van ODIN’59 uit Heemskerk. Door dit initiatief krijgen de jongseniorenwedstrijden in de Univé JSC,  

begeleiding door neutrale KNVB scheidsrechters. In de A-poules zelfs door scheidsrechtertrio’s.  

 

Zowel de scheidsrechter als de assistent-scheidsrechter ontvangt een onkostenvergoeding die door de thuisspelende vereniging 

en sponsor Univé wordt samengesteld. 

 

In het seizoen 2019-2020 hebben 42 scheidsrechters/assistent-scheidsrechters zich aangesloten bij het Univé  

Scheidsrechterteam, een aantal van de scheidsrechters stellen we hier aan u voor. In plaats van “knippen en scheren”, zetten we 

ze in het zonnetje!  

 

Aad van Tunen 

De nestor in het Univé Scheidsrechterteam, die zowel in het weekend als door-de-weeks op 71 jarige leeftijd nog steeds wedstrij-

den fluit. Aad is al 56 jaar kapper in zijn eigen kapsalon in Heemskerk, daarnaast 11 jaar politiek actief geweest waarbij hij de 2 

grootste politieke partijen in Heemskerk heeft opgericht en ook partij leider is geweest. Aad is een echte liefhebber en kan altijd 

gebeld worden door regionale verenigingen om vriendschappelijk te fluiten, voor de KNVB fluit hij vanaf de 3e klasse en  

Hoofdklasse reserve. Conditioneel is Aad veel jonger dan 71, hij traint wekelijks 3 tot 5 keer voor een goede conditie. Aad staat 

altijd klaar voor de Univé JSC en vindt het ook leuk om jongsenioren te fluiten omdat deze jonge binken ambitie hebben en de 

wedstrijden gemiddeld een hoog niveau hebben. Als een wedstrijd gespeeld is en het scheidsrechtertrio krijgt van zowel het  

winnende team als het verliezende team complimenten dan is Aad zijn dag geslaagd.   

 

Scheidsrechters geknipt & geschoren 
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Jeroen Groenewold 

Onderzoeker/Adviseur voor Nationale-

Nederlanden die zelfstandig of in team-

verband (complexe) onderzoeken uitvoert 

op gebied van  

fraude en integriteit binnen de financiële 

sector. Dit werk legt hij in zijn vrije tijd 

naast zich neer door lekker te fluiten voor de Univé JSC en samen met zijn bevriende assistent-

scheidsrechters op pad te gaan voor een leuke avond maar ook om de uitdaging aan te gaan om de 

jongseniorenwedstrijden in de  

A-poule tot een goed einde te brengen. Jeroen heeft op niveau gefloten voor de KNVB en is de mede-

oprichter van het Univé  

Scheidsrechterteam.  

 

 

Sven Brandt 

Sven is al 8 jaar Supermarktmanager bij Vomar in diverse filialen en staat nu in de Vomar Saendelft. 

Hij fluit niet meer in het weekend voor de KNVB maar wel bij SVA Onder19 wat uitkomt in de  

Hoofdklasse. Sven is ook 3 jaar lang assistent-scheidsrechter geweest bij SVA1, kortom een echte 

“clubman”. Voor de KNVB is Sven nog wel actief in de zaal als scheidsrechter, hij staat inmiddels 5 

jaar op de landelijke B-lijst en fluit met name zaalvoetbalwedstrijden op 1e divisie niveau met af en toe 

een uitstapje naar de Eredivisie door heel Nederland. In de Univé JSC is Sven ook een graag geziene 

gast en hij heeft ook de Finale van het Miko Koffie Kampioenenbal 2018 gefloten, ook tijdens het Kampioenenbal 2020 zal Sven 

beschikbaar zijn. Sven vindt het leuk tijdens de JSC wedstrijden omdat het een goed niveau is, het tempo hoog en je kan laten 

voetballen! Sven neemt zijn eigen assistenten mee en gebruikt headsets voor de onderlinge commu-

nicatie waardoor de duels scherp geleid kunnen worden en goede onderlinge afspraken gemaakt wor-

den. Natuurlijk ook de nodige lol over de headset waardoor elke JSC  

wedstrijd voor ontspanning en plezier zorgt.  

 

Ruud de Soet 

Voor zijn werk is Ruud te vinden in het laboratorium van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Hij 

houdt zijn conditie op peil door te pendelen tussen Uitgeest en Beverwijk en daarnaast door te fluiten. 

Dit doet hij in het weekend op de velden van FC Uitgeest als verenigingsscheidsrechter. Ruud heeft 

zich spontaan aangemeld als scheidsrechter voor de Univé JSC en blijkt inmiddels een scheidsrechter 

die zijn mannetje staat en altijd klaar staat om de organisatie uit de brand te helpen als er iemand een 

blessure heeft of door omstandig-

heden moet afzeggen. Ruud fluit 

voornamelijk zijn wedstrijden in de 

B-poule en ook als assistent-

scheidsrechter beschikbaar voor 

het Team van Tunen.  

 

V.l.n.r: Ruud de Soet—Sven Brandt—Jeroen Groenewold—Aad van Tunen 
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Wie kent het AJAX van Louis van Gaal niet uit de jaren 1994 

– 1996! Een unieke periode van AJAX waarbij de  

voetbalwereld voor de 2e maal werd veroverd. In dit  

wereldteam speelde o.a. Frank de Boer, Jari Litmanen,  

Danny Blind, Winston Bogarde en Patrick Kluivert maar ook 

Nordin Wooter. 

 

Nordin (43), geboren in Paramaribo was een aanvaller die een 

zeer gewaardeerde ‘stand-in’ was in deze speciale periode van 

AJAX. Hij begon in de jeugd van OSV en Zeeburgia, voordat hij 

in de jeugdopleiding van AJAX werd opgenomen. Bij AJAX werd hij 2x landskampioen en won de UEFA Champions League. In 

1997 ging hij naar Real Zaragoza, vervolgens tussen 1999 en 2002 naar Watford FC. Daarna volgde korte periodes bij  

RBC Roosendaal en SC Braga. In 2004 ging hij naar Cyprus en speelde voor Anorthosis Famagusta om tijdens dat seizoen  

overgenomen te worden door Panathainaikos FC. Daarna volgde nog Sivasspor en in 2008 beëindigde hij zijn spelersloopbaan 

bij AEK Larnaca. Na zijn spelersloopbaan werd hij voorzitter van FC New Amsterdam, waar hij samenwerkte met voormalig AJAX

-teamgenoten Kiki Musampa en Tarik Oulida. Daarna werd hij techniektrainer in de jeugdopleiding van AJAX en in 2019 nog voor 

een korte periode hoofdtrainer bij FC Lienden. 

 

Maar zijn hart ligt inmiddels bij zijn eigen “Wooter Academy”.  

De Wooter Academy staat voor opleiden van talentvolle voetballers. 

Het programma van de Wooter Academy omvat voetbaltraining,  

looptraining, conditietraining en krachttraining. Met betrekking tot  

voedingsadviezen en fysiotherapie, werkt de Wooter Academy samen 

met externe partijen. Binnen de opleiding houden ze rekening met 

school en bieden ze ook stagemogelijkheden aan. De trainingen van 

de Wooter Academy zijn onder leiding van Nordin Wooter. De Wooter 

Academy houdt zich voornamelijk bezig met het trainen en opleiden 

van (top) talenten. Hierbij wordt massaal ingezet op de persoonlijke 

kwaliteit van de speler. Door voor kwaliteit, intensieve trainingen en 

ondersteuning van deze talenten te kiezen, is het rendement ongelooflijk hoog. 

 

Wooter Academy heeft meerdere leeftijdsgroepen en zelfs 2 leeftijdsgroepen voor dames (leeftijd onder 14 en leeftijd onder 23 

jaar). Om toegelaten te worden tot de Academy moet de speler een testtraining afleggen waarbij de trainers van de Academy de 

kwaliteiten van de speler beoordelen. 

De Wooter Academy is gevestigd op het complex van RKAVIC, Escapade 5, 1183 NM Amstelveen. 

Meer info over de Academy op wooteracademy.com  

 

 

 

 

 

Bron Prijzenschema:  

transfermarkt.nl 

NORDIN WOOTER 
VAN AJAX TOT WOOTER ACADEMY  

UEFA Champions 

League 

Nederlands 

Landskampioen 

Johan Cruijff 

Schaal 
Wereldbeker UEFA Supercup 

     
1994/1995 1994/1995 

1995/1996 
1996 1995 1994/1995 
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Inmiddels is JAKO een toonaangevend teamsportleverancier. Het succesverhaal start op 9 november 1989. De Muur valt. 

Duitsland viert feest maar Rudi Sprügel heeft hier geen tijd voor hij richt op deze dag namelijk JAKO  

Sportartikelvertriebs GmbH op. Het plan: verenigingen in zijn eigen regio, tussen de rivieren JAgst en KOcher een  

uitrusting bezorgen die onmiddellijk beschikbaar is. De naam wordt gekozen in functie van de regio: JAKO. 

De vestiging: een garage van zijn broer in Stachenhausen. 

 

Het blijkt een succes en JAKO groeit, de garage is te klein en ingeruild voor een ‘echt’ hoofdkantoor in Duitsland en inmiddels ook 

een kantoor in België. Ook Nederland moest er aan geloven en met 3 vertegenwoordigers rijdt de trein inmiddels al meerdere 

jaren. De JAKO trein in het westen van het land is in werking gezet door Michael Koster (AZ manager Commercie) en deze rijd 

nog steeds. Ook in Nederland blijft JAKO groeien, met als uithangbord BVO Heereveen en BVO FC Volendam, maar daarnaast 

heel veel amateur verenigingen! 

 

JAKO neemt ook zijn verantwoordelijkheid op het gebied van 

‘duurzaamheid’. Tenslotte hoort Fairplay op het  sportveld maar ook 

in de omgang met partners, daarom wordt er continue gewerkt aan 

het verbeteren van het product. Hierbij zijn de arbeidsvoorwaarden 

van medewerkers, de kwaliteit van het product en het spaarzaam 

omgaan met grondstoffen van groot belang.   

Wij gaan in gesprek met Ray Mulder, woonachtig in Beverwijk en 

een voetbaldier in hart en nieren. Heeft als keeper gespeeld bij 

ODIN’59, rkvv DEM en FC Velsenoord en nu nog steeds op het veld 

te vinden als keeperstrainer van de zaterdagselectie van RKVV 

DEM. Ray is vanaf 2014 één van de JAKO vertegenwoordigers en 

verantwoordelijk voor de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Utrecht. Ray ruilde na 18 jaar zijn baan bij Geldermans Sport in  

Beverwijk in om toe te treden tot de JAKO familie waar hij in een 

warm bad terecht kwam. Met zijn jaren lange ervaring in de winkel 

wist hij als geen ander wat de klant wil, met deze kennis worden de  

verenigingen die de samenwerking aangaan in nauw contact met de 

sportwinkel en/of teamwear specialist ontzorgt. 

 

Het uitgangspunt van Rudi Sprügel om een uitrusting te bezorgen die onmiddellijk beschikbaar is, blijft één van de pijlers van het 

sterke fundament van JAKO. De korte lijnen met de verenigingen waarbij de samenwerking met de sportwinkel van essentieel 

belang is, zorgt hiervoor. 

 

JAKO heeft sinds het seizoen 2018-2019 een samenwerking met de Stichting Jongsenioren Competitie. Maar liefst 13  

verenigingen (ODIN’59, rkvv DEM, AFC’34, KFC, Fortuna Wormerveer, Kolping Boys, Vitesse’22, SVW’27, LSVV, WSV’30, vv 

Bergen, Victoria O en Zuidoost United) van de in totaal 39 deelnemende verenigingen aan de Jongsenioren Competitie hebben 

WE ARE TEAM 
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JAKO als kledingleverancier. JAKO hoopt door de  

samenwerking dat de zichtbaarheid van het merk  

vergroot wordt en de interesse gewekt kan worden bij 

de tegenstander. JAKO stelt voor de kampioenen van 

de Univé Jongsenioren Competitie en van het Miko 

Koffie Kampioenenbal waardecheques beschikbaar. 

De waardecheques kunnen verzilverd worden bij de  

sportwinkels: Intersport Veldhuis, Sport 2000  

Purmerend, SMP Sportscare, Sport 2000 Soccer  

Center Alkmaar, Ab Geldermans Sport, 100% voetbal 

Zaandam en 100% voetbal Amsterdam. Deze  

sportwinkels hebben een samenwerking met één of 

meer deelnemende verenigingen uit de Jongsenioren 

Competitie.      

JAKO is een mooi merk voor de Nederlandse markt 

met uitstraling, kwaliteit, service en duurzaamheid. 

De kracht van JAKO 

- de teamlijn is meerdere jaren achter elkaar in de collectie opgenomen 

- pasvormen conform de huidige mode 

- maten voor kinderen, heren en dames kunnen voor gehele kledinglijn doorgetrokken worden in de vereniging 

- kledingartikelen los van elkaar te koop van maat 104 t/m 4XL            

Waardecheque voor iedere kampioen van 

seizoen 2019—2020 

Enthousiaste samenwerking met JSC 
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Kampioenen Univé JSC 2019—2020 
Het 8e seizoen in de Univé Jongsenioren Competitie (JSC) zit er weer op. In totaal namen dit seizoen 37 verenigingen deel,  

verdeeld over 5 poules. Voor het niveau 2e klasse en hoger werd in 3 A-poules gestreden en voor het niveau 3e/4e klasse waren  

2 B-poules. Voor al de 5 kampioenen was wederom een “kampioensschaal” + een waarde cheque van € 250,- aangeboden door 

JAKO beschikbaar. De waarde cheque is te besteden bij een sportzaak in onderling overleg met JAKO.  

 

De kampioenen van de poules A gaan nog strijden om de wisselbeker. Dit vindt plaats op het derde Miko Koffie Kampioenenbal. 

KFC 

KAMPIOEN 2019—2020 

Univé JSC Poule A1 

AFC’34 

KAMPIOEN 2019—2020 

Univé JSC Poule A2 
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ZUIDOOST UNITED 

KAMPIOEN 2019—2020 

Univé JSC Poule A3 

IVV 

KAMPIOEN 2019—2020 

Univé JSC Poule B1 

VV BERGEN 

KAMPIOEN 2019—2020 

Univé JSC Poule B2 
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Wall of Fame 
JONGSENIOREN COMPETITIE 

Op de website van de Stichting Jongsenioren Competitie is een Wall of Fame opgenomen. Hier worden de  

gegevens van spelers geplaatst die uitgekomen zijn in de Univé Jongsenioren Competitie en/of op het Miko Koffie 

Kampioenenbal en daarna de overstap naar een BVO hebben gemaakt.  

 

Inmiddels zijn 4 spelers opgenomen op de Wall of Fame. Deze spelers bewijzen dat je ook op latere leeftijd nog 

de stap naar een BVO kunt maken, de jongseniorenwedstrijden kunnen hierin een mooie rol spelen. 

 

Vermoedelijk zijn er meer spelers die de stap naar een BVO hebben gemaakt nadat ze wedstrijden gespeeld  

hebben in de Univé JSC of Miko Koffie Kampioenenbal. De verenigingen waar deze jongens gespeeld hebben of 

bekende/geïnteresseerde worden verzocht om nogmaals na te gaan of er spelers zijn die opgenomen kunnen 

worden op de Wall of Fame van de Univé JSC. Aanmelden van spelers voor de Wall of Fame kan via  

info@jongseniorencompetitie.nl  

David Min  

Positie Aanvaller/Middenvelder 

Leeftijd tijdens JSC 19 

Eerdere Vereniging Fortuna Wormerveer 

Seizoen JSC 2017—2018 

BVO RKC Waalwijk 

Janyro Puperhart  

Positie Aanvaller 

Leeftijd tijdens JSC 22 

Eerdere Vereniging Olympia Haarlem 

Seizoen JSC 2018—2019 

BVO FK Jelgava 

Tyrese Gemert  

Positie Verdediger 

Leeftijd tijdens JSC 17 

Eerdere Vereniging Olympia Haarlem 

Seizoen JSC 2018—2019 

BVO FC Utrecht 

Nordin Bakker  

Positie Keeper 

Leeftijd tijdens JSC 17 / 18 

Eerdere Vereniging Fortuna Wormerveer 

Seizoen JSC 2015—2016 / 2016—2017 

BVO FC Volendam 
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Ze bestaan nog steeds, jongens van de club. De 20-jarige Daan Walraven is zo’n jongen bij de Amsterdamse zaterdag 

vereniging WV-HEDW. Hij is ook een jongen die vanuit de Univé Jongsenioren Competitie (JSC) de stap naar het 1e elftal 

van WV-HEDW heeft gemaakt. De Univé JSC heeft als doel om jeugdspelers mogelijkheden te bieden om op niveau  

wedstrijden te spelen en de stap naar de ‘selectie’ van de vereniging makkelijker te maken. 

Daan is hierin zeer zeker geslaagd! 

 

Naast voetbal studeert Daan aan de UvA waar hij de opleiding Sociale Geografie en Planologie volgt. Om toch wat inkomsten te 

krijgen werkt hij daarnaast in de bediening van het Lloyd Hotel in Amsterdam. Na zijn VWO heeft Daan eerst een tussenjaar  

genomen en kwam in New York terecht. Daar trainde hij mee bij de Hofstra University. Hier kreeg hij ook nog een Scholarship 

aangeboden maar helaas kwam dit er door verschillende redenen niet van. Na zijn tussenjaar begon hij aan de opleiding  

Economie en Bedrijfseconomie maar dat bleek toch de verkeerde keuze voor hem. Nu heeft hij de Sociale Geografische en  

Planologische kant gekozen.  

 

Daan is op zijn 5e begonnen in de F-pupillen bij WV-HEDW, om vervolgens de selecties van de verschillende leeftijdsklassen te 

doorlopen. In het seizoen 2016-2017 speelde Daan zijn eerste wedstrijden in de Univé Jongsenioren Competitie (JSC). In 3  

seizoenen Jongsenioren voetbal kwam Daan tot circa 13 wedstrijden. In de Univé JSC speelde Daan vooral centraal in de  

verdediging maar ook enkele wedstrijden als rechtsback. Daan werd in het seizoen 2017-2018 (2e jaar A) doorgeschoven naar 

het 1e van de WV-HEDW selectie maar pikte in zijn 2e seizoen bij het 1e nog 2 a 3 jongsenioren wedstrijden mee. 

 

De eerste Jongsenioren wedstrijd staat Daan nog goed bij, als broekie van net 17 was hij vrij gespannen. Hij startte centraal in de 

verdediging tegen een grote spits met een stevig postuur. 

In zijn eerste duel dacht hij een schouderduw uit te  

kunnen delen, maar een paar seconden later lag hij zelf 

op de grond. Hij kon direct wennen aan het fysieke  

aspect van het seniorenvoetbal want het gaat net een 

tikkie harder dan in de jeugd.  

 

Het huidige seizoen is Daan zijn 3e seizoen al in het 1e 

van WV-HEDW. Hij begon als rechtsback, kwam  

vervolgens centraal in de verdediging terecht, om nu dit 

gehele seizoen als linksback zijn draai gevonden te  

hebben. Ondanks dat hij rechtsbenig is en daarom zijn 

hart aan de andere kant ligt. Inmiddels al circa 60  

wedstrijden voor het 1e gespeeld. Zijn debuut maakte hij 

in een Bekerwedstrijd waar hij meteen in de basis mocht 

starten met de spanning en stress die er bij zo’n eerste 

wedstrijd bij horen. De wedstrijd werd gelukkig  

gewonnen. Inmiddels heeft Daan al een aantal assists en 

3 doelpunten op zijn naam staan bij het eerste, niet 

slecht voor een verdediger. 

 

Daan hoopt de komende jaren nog door te groeien als voetballer en hoopt nog eens op een hoger niveau te kunnen spelen dan 

de huidige 1e klasse waar WV-HEDW nu in speelt. 

 

Daan is en blijft een WV-HEDW man, het is tenslotte een hele leuke en warme vereniging met een goede sfeer maar waar  

sportief alles gedaan word om te winnen. Omdat Daan vanaf zijn 5e bij WV-HEDW speelt betekent de club veel voor hem. 

WV HEDW—Daan Walraven 
DE STAP VAN JSC NAAR 1E ELFTAL 
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MIKO Koffie Kampioenenbal 
In de voorbereiding van het seizoen 2020—2021 zal het 3e Miko Koffie  

Kampioenenbal gehouden worden op Sportpark Watering van Fortuna  

Wormerveer. De opzet zal dit jaar geheel anders zijn. 

In juni 2018 werd het 1e Kampioenenbal georganiseerd op complex ‘de Vlotter’ van 

ADO’20. 16 verenigingen werden uitgenodigd uit diverse regio’s van Noord-Holland 

waardoor een ‘officieus’ Jongsenioren Kampioenschap van Noord-Holland zou  

ontstaan. Uitnodigingen werden verstuurd maar op de zaterdag voor het  

Kampioenenbal waren, door vele afzeggingen, nog maar 7 verenigingen over. Ondanks 

deze teleurstelling ging het 1e Miko Koffie Kampioenenbal op de zondag door. Het werd 

toch een fantastische 1e editie, mede door het mooie weer en de inzet van de  

deelnemende verengingen. 

Deelnemende verenigingen Miko Koffie Kampioenenbal 2018: ADO’20, Fortuna  

Wormerveer, AVV Zeeburgia, VV Kolping Boys, Olympia Haarlem, FC Den Helder en 

VV Grasshoppers. 

In de finale tussen ADO’20 en Fortuna Wormerveer bleek Fortuna Wormerveer de 

meeste controle over de zenuwen te hebben tijdens de penalty reeks en ging er met de 

wisselbeker vandoor. 

De 2e editie werd in Alkmaar bij vv Kolping Boys georganiseerd. De organisatie had 

geleerd van het jaar ervoor en nodigde nu 8 verenigingen uit. Ditmaal waren de  

weergoden het Kampioenenbal niet gunstig gezind want de regen kwam in de ochtend 

met bakken naar beneden. Het gevolg was dat zelfs het kunstgrasveld in de ochtend 

niet bespeelbaar was, waardoor er gekozen werd voor een aangepast programma, pas 

vanaf 12.00 uur kon er terug geschakeld worden naar het daadwerkelijke programma. 

De rest van de dag werd het weer steeds beter en het “voetbal op niveau” maakte de 

dag compleet. 

Deelnemende verenigingen van het Miko Koffie Kampioenenbal 2019: VV Kolping 

Boys, Fortuna Wormerveer, RKVV DEM, SV Huizen, HSV ODIN’59, AVV Zeeburgia, 

FC Den Helder en Olympia Haarlem.  

De finale tussen VV Kolping Boys en Fortuna Wormerveer werd wederom door Fortuna 

Wormerveer gewonnen en ging er voor de 2e keer met de wisselbeker vandoor. 

Het 3e Miko Koffie Kampioenenbal vindt ditmaal plaats op het complex 

van Fortuna Wormerveer. Echter, in een geheel nieuwe opzet. Eigenlijk 

gaat de organisatie terug naar de basis van de Univé Jongsenioren 

Competitie. Natuurlijk is Fortuna Wormerveer aanwezig om de titel te 

verdedigen maar ook om bij 3x achter elkaar te winnen de wisselbeker 

te behouden. De overige 3 deelnemers zijn de kampioenen uit de 3  

A-poules uit het Univé Jongsenioren Competitie seizoen 2019-2020. De 

formule is simpel, de winnaars van de 1e helft spelen in de 2e helft om 

het Kampioenschap op het Miko Koffie Kampioenenbal 2020. De  

verliezers van de 1e helft spelen om de 3e/4e plaats in de 2e helft. Naast 

de wisselbeker stelt JAKO waardecheques beschikbaar voor alle 4 de 

deelnemers, voor de Kampioen zelfs een cheque van € 1.000,--. 

Deelnemende verenigingen Miko Koffie Kampioenenbal 2020: 

Fortuna Wormerveer, KFC,  AFC’34 en Zuidoost United. 
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Nederlands Voetbal Revalidatie Centrum 

SINA Voetballab, gevestigd in Beverwijk is het enige centrum dat specifiek gericht is op voetbal 

en de behandeling van voetbalblessures. 

 

De specialisten van SINA hebben ruime ervaring op het gebied 

van revalideren en verbeteren van de prestatie van een voetballer. 

De ambitie van Voetballab gaat verder dan alleen het volgen van 

bestaande behandel– en trainingsprogramma’s, daarom is er in 

samenwerking met universiteiten een kenniscentrum gevormd 

waar innovatieve trainingsvormen bedacht, uitgetest en  

geïntroduceerd worden. Biomechanica en lichamelijke eisen van 

een voetballer zijn doorslaggevend geweest voor de keuze van de 

meest geavanceerde test– en meetapparatuur. 

 

Er zijn al meerdere verenigingen die een samenwerking zijn  

aangegaan met SINA, onder andere uit de directe omgeving HSV 

ODIN‘59, RKVV DEM, ADO’20, BVV De Kennemers, maar ook is 

er een samenwerking met The Dutch Soccer Academy, Hogeschool van Amsterdam, Talent voetbalopleiding &  

talentontwikkeling, Coerver Coaching en zelf internationaal met de voetbalfederatie van Iran. 

 

Testen & Monitoren 
Via de aangesloten club, individueel of via een zaakwaarnemer kunnen de fysiek-, fysiologische- en cognitieve eigenschappen 

van de speler in kaart worden gebracht en geanalyseerd. Er kunnen twee meetmomenten ingepland worden:  

1. Voorbereidingsperiode 
2. Winterstop periode 
3. Eind seizoen periode 
 

Performance upgrade 

Eigenschappen van de speler worden in kaart gebracht. Voetballab heeft hier meer dan 30 testen voor. Hierdoor ontstaat er een 

profiel van de speler. Om een globaal beeld te schetsen van de speler worden onder andere getest: (start-)snelheid, explosiviteit, 

wendbaarheid, uithoudingsvermogen, alertheid en decision-making. Na de analyse komt de expert van Voetballab met een advies 

voor een vervolgtraject. 

 

Het hierboven genoemde is nog maar een beknopte weergaven van de mogelijkheden van SINA Voetballab, die voetballer kan  

bieden, natuurlijk is er ook specialisatie op het gebied van sport fysiotherapie. Op waterland 12 in Beverwijk staat een groot pand 

ter beschikking met op de begane grond een grote fitnessruimte en op de verdieping een sportzaal met kunstgras. 

 

Nieuwsgierig geworden? 

Ga naar voetballab.com of kom langs op Waterland 12 in Beverwijk. 
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AVV Zeeburgia staat bekend om het hoge niveau van de Jeugdopleiding, ook wel de kweekvijver voor menig BVO  

genoemd. De Onder19 speelt in de landelijke 1e divisie, samen met Alphense boys en Spartaan’20. Alleen deze 3  

amateurverenigingen nemen het op tegen BVO’s zoals Excelsior, De Graafschap, Fortuna Sittard, VVV Venlo, Roda JC 

en FC Volendam. 

 

Een uitzonderlijk hoog niveau, Mike Kolf (technische zaken) en Roger Karamat Ali (operationele 

zaken) vormen het technische hart van de Voetbalacademie van Zeeburgia. Zij werken hard om 

dit hoge niveau vast te houden. Echter, dit is geen makkelijke opgave aangezien menig vereniging 

in de omgeving trekt aan spelers. 

 

Het 1e senioren selectieteam speelt op dit moment 2e klasse (vorig jaar gedegradeerd uit de 1e 

klasse) en dat is eigenlijk te laag om de talentvolle jeugdspelers vast te houden. Natuurlijk is het 

geen probleem als jeugdspelers vertrekken naar een BVO want dat is alleen maar reclame voor 

Zeeburgia. Maar veel jeugdspelers verlaten ook de club (als ze senior worden) om bij een andere 

amateurvereniging het geluk te gaan beproeven. Een onkostenvergoeding (die ze bij Zeeburgia 

niet krijgen) of het vooruitzicht om in het 1e elftal te spelen doet besluiten om te vertrekken. De 

werkelijkheid blijkt vaak tegen te vallen. De overstap van de jeugd naar de senioren blijkt voor veel 

spelers tegen te vallen en de hoge verwachtingen kunnen niet waar gemaakt worden. 

 

Roger Karamat Ali roept dit al meerdere jaren. Eigenlijk is de jeugdopleiding na de Onder19 nog 

niet af. Hierdoor is de stap naar het seniorenvoetbal te groot. Roger is dan ook zeer verheugd dat 

de KNVB het komende seizoen eindelijk zijn ‘roep’ gestalte gaat geven door het vormen van een 

Onder21 competitie. 

 

Deze nieuwe Onder21 competitie zal het gat tussen Onder19 en de Senioren opvangen. 

Voor Zeeburgia een geschenk uit de voetbalhemel, want nu kan Zeeburgia de talentvolle jeugd 

langer aan zich binden en op een hoog niveau blijven spelen, wat zorgt voor uitdagingen voor  

spelers en technische staf. Ook zorgt de Onder21 competitie er voor dat spelers weer terug willen 

keren op het oude nest. Tot slot wordt de stap naar de Senioren kleiner, waardoor de hoop ook aanwezig is om talentvolle spelers 

te behouden. Hierdoor kan het 1e seniorenteam van Zeeburgia op termijn weer promoveren.  

AVV ZEEBURGIA—Roger Karamat Ali 
GESCHENK UIT VOETBALHEMEL 

Team Niveau 

Onder19 1e Divisie 

Onder17 2e Divisie 

Onder16 2e Divisie 

Onder15 1e Divisie 

Onder14 2e Divisie 

Onder13 Eredivisie 

Heemskerk Cup 22e editie 

Internationaal voetbaltoernooi voor spelers Onder 17 en Onder 19.  

Za 08 aug poulewedstrijden en Zo 09 aug finalewedstrijden. 

   

Datum Za 08 aug 2020 

Zo 09 aug 2020 

 

Locatie Sportpark Assumburg 

 

Hoflaan 1 

1967 NE Heemskerk 

Website heemskerkcup.nl  

Genoemde date is onder voorbehoud in verband met het corona virus, raadpleeg de toernooi website voor actuele informatie 

Internationaal Toernooi 
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TOP 200 SEIZOEN 2019-2020 DE VOETBALTRAINER 

Voor de 7e keer komt “De Voetbaltrainer” met de 

top 200 lijst van de hoogst spelende amateurclubs 

in Nederland.  

 

Voor het samenstellen van deze editie heeft de 

redactie van “De Voetbaltrainer” het  

competitie-niveau van de Nederlandse amateur-

clubs tegen het licht gehouden. De redactie van 

De Voetbaltrainer onderzoekt ieder jaar de hoogst 

spelende amateurclubs van Nederland.  

 

De samenstelling van de Top 200 gebeurt op  

basis van het niveau waarop het eerste team en 

de jeugdteams O19-1, O19-2, O17-1, O17-2, O15, 

O14 en O13 actief zijn. Hiernaast geven wij de 

TOP10 aan uit deze lijst en natuurlijk ook de 

plaats van deelnemende verenigingen aan de 

Univé JSC die voorkomen in deze TOP200. 

 

Voor de gehele lijst kijk je op de website van “De 

voetbaltrainer”  

(www.voetbaltrainer.nl/top-200-de-complete-lijst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

devoetbaltrainer.nl 

Top 200 Seizoen 2019—2020 

 Naam Vereniging Tot Pnt Senioren Jeugd Vorige editie  

1 AFC 109 45 64 1  

2 Quick Boys 104 45 59 8  

3 Koninklijke HFC 103 45 58 2  

4 Alphense Boys 101 35 66 5  

5 RKVV DEM 99 40 59 12  

6 Westlandia 99 40 59 11  

7 Quick (Den Haag) 99 40 59 4  

8 IJsselmeervogels 95 45 50 26  

9 De Treffers 94 45 49 10  

10 Barendrecht 94 40 54 9  

Verenigingen Deelnemend aan JSC 

 Naam Vereniging Tot Pnt Senioren Jeugd Vorige editie  

5 RKVV DEM 99 40 59 12  

22 Zeeburgia 90 25 65 14  

26 Fortuna Wormerveer 89 30 59 29  

28 ASV De Dijk 88 35 53 15  

31 AFC’34 88 30 58 53  

50 HSV ODIN’59 84 40 44 61  

62 AVV Swift 82 30 52 76  

65 WV-HEDW 82 30 52 50  

102 KFC 77 25 52 115  

114 SC Buitenveldert 76 20 56 58  

119 Kolping Boys 75 30 45 -  

130 OFC 74 40 34 97  

142 AFC DWS 74 25 49 91  

https://www.voetbaltrainer.nl/top-200-de-complete-lijst/
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Marcel Combee (47) is woonachtig in Alkmaar, getrouwd en vader van 2 zoons (16 en 19 jaar). Hij is nog altijd een echte 

jonge van de club, dus met een Alcmaria Victrix hart! Marcel is namens de vereniging contactpersoon voor de Univé 

JSC. 

 

Vanaf zijn vijfde tot zijn 36e altijd gevoetbald bij Alcmaria Victrix en ook zeer verdienstelijk. Op zijn 17e maakte hij zijn debuut in 

het Eerste (zondag) als spits bij een 2 – 0 achterstand. Marcel is eigenlijk een verdediger maar door zijn lengte moest hij “oorlog” 

maken in het 16-meter gebied. Dit lukte zeker, want ondanks dat hij niet scoorde gaf hij wel een assist en werd het uiteindelijk nog 

2 – 2. Vanaf die tijd heeft hij voornamelijk in het Eerste van Alcmaria gespeeld. Voornamelijk in de 3e en 4e klasse KNVB, maar 

ook een aantal jaren in de 2
e
 klasse KNVB (destijds was de hoogste amateurklasse na de Hoofdklasse). 

 

Vanaf het moment dat zijn oudste zoon is gaan voetballen, heeft Marcel het vrijwilligerswerk bij Alcmaria Victrix opgepakt. Hij 

startte als kaboutertrainer in 2003 bij zijn oudste zoon, daarna is hij meegegroeid met het team van de oudste. Om daarnaast ook 

met de training te starten bij zijn jongste zoon. Dit heeft Marcel tot de E-tjes gedaan. Hier eindigde het training geven maar hij 

ging zich richten op de Jeugdopleiding van Alcmaria Victrix, met een aantal andere oud Eerste elftalspelers. 

Vanaf vorig seizoen heeft Marcel een stapje terug gedaan en is namens Alcmaria nu alleen nog het contactpersoon voor de 

Univé JSC. 

 

Naast zijn vrijwilligerswerk voor  

Alcmaria Victrix verdiende hij zijn geld 

ook in de sport, bij Nike op het  

Europese hoofdkantoor in Hilversum. 

Echter, na een aantal jaren begonnen 

de files rondom Amsterdam zijn tol te 

eisen. Sinds anderhalf jaar is hij  

dichter bij huis gaan werken, op het 

hoofdkantoor van Action. Alwaar hij 

samen met zijn team 8  

distributiecentra door geheel Europa 

aanstuurt.   

 

Inmiddels doet Alcmaria Victrix 3  

seizoenen mee in de Univé JSC.  

Marcel is vanaf het 1e seizoen dat 

Alcmaria mee doet het  

contactpersoon. Een goed en prettig 

contact met korte lijnen tussen  

organisatie en Marcel. 

 

De Univé JSC is een meerwaarde 

volgens Marcel voor Alcmaria Victrix. Marcel zegt hierover: “Het is een ideale brug voor de talentvolle, oudste jeugdspelers om 

kennis te maken met de selectiespelers en het seniorenniveau waar zij zelf een jaar later moeten gaan aansluiten. De trainers 

zien ook in praktijk hoe die jeugdspelers zich gedragen op dit andere niveau en wat zij daar wellicht in de (nabije) toekomst mee 

kunnen. De overgang van junioren naar senioren wordt vaak onderschat door clubs en dit is een heel goede tool om onze  

overkomende junioren te helpen bij deze overgang. Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de spelers én de club!” 

ALCMARIA VICTRIX—Marcel Combee 
UNIVÉ JSC MEERWAARDE VOOR ALCMARIA VICTRIX 
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9e Seizoen Univé JSC 2020—2021 
Het seizoen 2019—2020 is door het coronavirus op vreemde manier gestopt. Een aantal wedstrijden wat nog ingehaald moest 

worden zijn geschrapt en de huidige stand op de website (www.jongseniorencompetitie.nl) is ook de uiteindelijke eindstand  

geworden. Teleurstellend voor Olympia Haarlem, VV Kolping Boys en SV Meervogels’31 (alle 3 de verenigingen nog 2  

wedstrijden in te halen) maar feest bij de Kampioenen (zie andere pagina in dit magazine). Het had trouwens geen makkelijke 

opgave geworden voor deze 3 verenigingen om alsnog het kampioenschap binnen te halen. Maar het blijft vreemd om op deze 

manier de competitie te beëindigen, door het besluit van de organisatie. 

 

De Stichting Jongsenioren Competitie is inmiddels alweer voorruit aan het plannen en wil het komende seizoen voor de 9e keer 

de Univé Jongsenioren Competitie (JSC) organiseren. De Stichting gaat er hierbij vanuit dat Univé de trouwe hoofdsponsor blijft 

en ook Ere supporters (Miko Koffie Noord-Holland en JAKO), VIP supporters (Milati en SINA Voetballab), supporter 

(Trainingskampen.nl) en de Vrienden van JSC ons blijven steunen. Tenslotte is het zonder de steun van deze bedrijven niet  

mogelijk om de Univé JSC te blijven organiseren. Er worden minder deelnemende verenigingen verwacht dan tijdens het sei-

zoen 2019—2020 omdat meerdere verenigingen zullen kiezen om deel te nemen aan de nieuwe Onder21/Onder23 competities 

van de KNVB. 

 

Maar de eerste inschrijvingen voor het seizoen  

2020—2021 zijn binnen, namelijk AFC’34,  

SV Ouderkerk, ASC De Volewijckers, SDZ, IVV,  

Vitesse’22, Victoria-O, VV Bergen en VVS’46.  

Verenigingen kunnen zich inschrijven tot 1 juli 2020 

op : jongseniorencompetitie.nl/aanmelden-vereniging . 

Bij voldoende deelnemende verenigingen zullen er 

weer een poule A (2e klasse en hoger) en een poule B 

(3e/4e klasse) samengesteld gaan worden. Bij de  

samenstelling van de poules wordt er gekeken naar 

het 1e standaardteam maar ook naar de Onder19, als 

deze namelijk landelijk speelt is deelname in de  

A-poule mogelijk. 

 

Voor het seizoen 2020—2021 is het reglement van de 

Univé JSC van kracht, om meer duidelijkheid te krijgen 

gedurende het seizoen lichten we hier een paar regels 

er uit, waarop scherper wordt toegezien. 

 

• Tijdens de wedstrijd mogen spelers die met een directe rode kaart of met 2x geel van het veld worden gezonden niet  

vervangen worden door een andere speler. 

• Voor alle wedstrijden die afgelast worden moet binnen 14 dagen na de afgelaste wedstrijd een nieuwe speeldatum in 

overleg met de tegenstander worden vastgesteld, indien dit niet lukt zal de vereniging die voor de afgelasting zorgt 3  

verliespunten krijgen en zal de uitslag vastgesteld worden op 2—0 of 0—2. 

• Als een deelnemende vereniging tijdens het seizoen zich terugtrekt, dan komen alle gespeelde wedstrijden van de  

terugtrekkende vereniging te vervallen. Als de organisatie een vervangende vereniging vindt dan zullen alle  

tegenstanders in de poule uit moeten komen tegen de vervangende vereniging. In onderling overleg tussen de  

verenigingen dient een speeldatum vastgesteld te worden. 
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