
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste leden,

Het is in deze bijzondere tijd van corona alweer het einde van het seizoen. 
En dat is ook altijd een moment dat nieuwe mensen komen maar ook dat 
mensen onze vereniging gaan verlaten. Daarom wil ik deze inleiding gebruiken 
om mensen te bedanken maar ook om nieuwe mensen aan te kondigen. 
Allereerst wil ik Hans Heijnen bedanken die bereid is gevonden om dit seizoen 
af te maken als ad interim Hoofd Jeugdopleiding, ondanks dat hij vorig seizoen 
gestopt was. Vervolgens wil ik aandacht vragen voor Kevin Schreuder en Jasper 
Tettero. Dank voor de jarenlange bijdrage die jullie geleverd hebben en succes 
met jullie nieuwe uitdaging bij sv Nootdorp. Ook wil ik Wendy Hogervorst en 
Manon Boomkens bedanken voor de jaren dat zij zich ingezet hebben als 
groepscoördinatoren. Tenslotte wil ik Peter van de Windt bedanken voor zijn 
bijdrage als Voorzitter van de Seniorencommissie.

Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen kunnen vinden, zodat de continuïteit 
gewaarborgd blijft. Voor nu zullen we alleen de namen noemen en gaan we 
op een later moment de nieuwe mensen nader voorstellen. Zo gaat Arnoud 
Eekhof vanaf 1 juli aan de slag als onze nieuwe Hoofd Jeugdopleiding en 
gaat Andre Friebel de senioren commissie verder vormgeven. Ook zijn er 
gelukkig nieuwe groepscoördinatoren te noemen Grethus Bode en Ronald 
Bruggeman. En tenslotte heeft Lars van den Berg de opdracht aangenomen 
om de scheidsrechters goed op de kaart te zetten binnen de club. Allemaal 
veel succes met jullie nieuwe uitdaging bij Wippolder!

Voor nu veel leesplezier en ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe. Tot 
het nieuwe seizoen!

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)

1

IN DEZE NIEUWSBRIEF

VRIJWILLIGER IN BEELD......................................................2

INTRODUCTIE COMMUNICATIE & COÖRDINATIE..............3

SPONSORCONTRACT MEIDENVOETBAL...........................3

TOPGAME FOOTBALL ACADEMY.........................................4

7-TEGEN-7 OP ZONDAG TIJDENS CORONA.......................4

BEGELEIDING JONGE SCHEIDRECHTERS.........................5

VRIJWILLIGERS GEZOCHT....................................................5

INTRODUCTIE VRIJWILLIGERSCOMMISSIE........................6

VRIJWILLIGERS: BEDANKT!..................................................7

COLOFON

Redactie
Ron Buijze

Bryan van Kampen
John Körver

Bianca van Zwieten
Lars Keijzer

Vormgeving & video
Roan Brinkhof

Tim Lötters 

communicatie@
svwippolder.nl

26 juni  2020

26 juni 2020

Een club waar je bij wilt horen!

mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=
mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=


Bianca van Zwieten 
(Allesdoener)
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SV Wippolder nieuwsbrief

VRIJWILLIGER IN BEELD 

Wat doe jij bij SV Wippolder? Of beter… wat 
doe jij niet?
“Op het veld staan en de materialen. Voor de 
rest vind ik alles leuk, vooral ook om op de 
achtergrond dingen te regelen voor de club. Zo ben 
ik hoofdcoördinator en coördinator van de JO19, 
daarnaast zit ik in de jeugdcommissie, maak ik 
samen met Lyda het rooster voor de bardienst/
commissiekamer en kleedkamerdienst, organiseer 
ik Corona-maatregelen tijdens de trainingen voor 
de oudere jeugd en ik zit ook in de werkgroep die de 
overgang heeft geregeld van jeugd naar senioren.”

Waarom doe je wat je doet?
“Het helpen geeft veel voldoening. Bijvoorbeeld 
een recent probleem wat leuk was om op te lossen, 
was het opzetten van de ‘Corona trainingen’. We 
hebben een plan gemaakt, en vervolgens was ik 
een week lang elke avond op Wippolder om de 
vrijwilligers te ondersteunen en uitleg te geven. 
Achteraf was dat wellicht wat teveel van het goede, 
maar de kids kunnen nu weer trainen en dat geeft 
veel voldoening.”

Wat zou je nog willen bereiken voor de club?
“Op dit moment zet ik me in met de werkgroep 
om de overgang van de jeugd naar de senioren 
te verbeteren. Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat 
de scheiding tussen junioren en senioren veel 
kleiner wordt, maar ook in de organisatie de dingen 
op dezelfde manier aanpakken. En de senioren 
zouden de jeugd goed kunnen helpen met fluiten 
en/of training geven. Binnen de nieuwe afdeling 
Communicatie & Coördinatie zit ik goed op mijn plek 
om meer samenwerking, verbinding en een goede 
communicatie binnen de gehele club Wippolder te 
realiseren.”

Wat is jouw leukste herinnering bij 
SV Wippolder?
“Dat zijn er heel veel. De midweek was superleuk. 
Met veel vrijwilligers een leuk kamp voor de 
kinderen opzetten. Overdag naar Drievliet en dan ‘s 
avonds een dropping met een eng verhaal, dat je je 
als ouder ook groot moet houden voor de kinderen. 
Een andere heel bijzondere herinnering was dat ik 
vorig jaar ben benoemd tot lid van verdienste van 
de club, een totale verrassing en superleuk!”

We zoeken meer mensen zoals Bianca! 
We kunnen nog op heel veel plekken handen en 

talent gebruiken bij SV Wippolder. 

Meld je aan via vrijwilliger@svwippolder.nl 
John Körver – Vrijwilligerscoördinator 

26 juni 2020Een club waar je bij wilt horen!

mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%20?subject=


26 juni 20203

SV Wippolder nieuwsbrief

SPONSORCONTRACT 
MEIDENVOETBAL

We hebben het sponsorcontract binnen! Voor 
de komende drie seizoenen hebben we er een 
mooie sponsor bij. Dinsdag 23 en woensdag 24 
juni waren zenuwslopend. We wisten dat we een 
sponsorcontract binnen gehaald hadden maar ING 
hield ons in spanning voor wat betreft de hoogte van 
dit bedrag. Op woensdag 24 juni, aan het eind van 
de middag, kregen we het verlossende woord. Onze 
pitch heeft de ING-bank dusdanig overtuigd dat zij 
onze mooie club sponsoren voor een bedrag van 
15.000 euro verdeeld over drie jaar! 

Het bedrag is bedoeld om meiden- en vrouwenvoetbal 
binnen onze club te ontwikkelen en het geld van 
de ING zal hier dan ook uitsluitend voor gebruikt 
worden. SV Wippolder werkt nu actief mee aan 
het behalen van de doelstellingen van de KNVB 
en de ING. Als club zijn wij super trots dat we dit 
sponsorcontract binnen hebben gehaald en dat wij 
ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het 
meiden- en vrouwenvoetbal.

Maar dit is nog maar het begin. Het plan wat wij 
geschreven hebben moet nu tot uitvoer gebracht 
worden. De komende jaren gaan wij dus werken aan 
de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal 
bij onze club. Het plan omvat vele activiteiten, van 
het uitvoeren van een wervingscampagne en het 
organiseren van scheidsrechterbijeenkomsten tot het 
organiseren van wervingstoernooien of middagen. 
Allemaal om het meiden- en vrouwenvoetbal sterker 
te maken en meer meiden en vrouwen aan het 
voetballen te krijgen. 

Op naar meer  meiden binnen onze club!

Even voorstellen….
Daar was hij dan de nieuwsbrief. Een van de 
dingen die de afgelopen tijd is opgezet binnen onze 
mooie vereniging. Maar wie zitten daar nou achter? 

De afdeling Communicatie en Coördinatie is op 
initiatief van Ron Buijze afgelopen maart opgezet 
en sindsdien is het selecte groepje gaan groeien. 
Inmiddels bestaat de afdeling uit 7 enthousiaste 
mensen die verstand hebben van verschillende 
zaken; van het editen van filmpjes, het maken van 
tekeningen en visuals tot het schrijven van een 
sponsorplan. Door samen te werken ontstaan er 
mooie dingen zoals de nieuwsbrief, het filmpje voor 
het ING-sponsorplan en het portret van Frans Kraus. 

Het komende seizoen gaat de C&C op een leuke, 
creatieve manier het verhaal van de club vertellen. 
Waar zijn we als club mee bezig en waar gaan we 
naar toe. Iedereen moet zich thuis voelen binnen de 
club en deze boodschap dragen wij uit. Dit doen we 
niet alleen met C&C maar met alle leden. 

Alleen samen kunnen wij Wippolder verder 
brengen! 

INTRODUCTIE 
COMMUNICATIE & COÖRDINATIE 

Een club waar je bij wilt horen!
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TOPGAME FOOTBALL 
ACADEMY 

Volgend seizoen gaan we samenwerken met 
Michael Simons van TopGame Football Academy
(TGA). Waarom eigenlijk?

TGA zet in op het ontwikkelen van voetbal skills én 
life skills om de sportprestaties van spelers te
verbeteren. En met name die laatste vinden wij heel 
erg belangrijk om onze Wippolder droom waar te 
maken. Naast dat TGA hun eigen voetbalclinics gaan 
geven voor kids op de vrijdagavond gaat TGA ook 
onze trainers begeleiden en coachen hoe zij tijdens 
hun trainingen met life skills kunnen omgaan. Waar 
moeten we aan denken als het gaat om lifeskills:

Eigen inzet, samenwerken, omgaan met 
teleurstelling, ontwikkeling van zelfvertrouwen, 
persoonlijke ambities, routine, discipline, focus, 
lichaamskennis, afspraken nakomen, op tijd komen, 
communiceren etc zijn skills die aan de orde komen 
tijdens trainingen. TGA en Wippolder zijn van mening 
dat inzet op Life skills bijdraagt aan de verbetering 
van de sportprestaties en mentaliteit van sporters.

Kinderen zijn gewend om door hun voetbaltrainers 
vooral benaderd te worden op basis van de
voetbalelementen die zij minder goed beheersen in 
plaats van in te zetten op hun motivatie, inzet en
aanwezig talent. Dat vraagt dus een andere mindset.

Michael Simons heeft meer dan 15 jaar ervaring als 
voetbaltrainer, lifecoach en het ontwikkelen van
mentorprogramma’s voor kinderen uit kwetsbare 
doelgroepen. Hij heeft geleerd inzicht te krijgen in
hoe talent het beste ontwikkeld kan worden.

In alles wat TGA doet streven zij naar zorgvuldigheid, 
eerlijkheid en het optimaliseren van spelplezier. 
Wanneer TGA precies van start gaat, daarover zal 
nog worden gecommuniceerd via de website en
Whatsapp. Wij kijken in ieder geval heel erg uit naar 
deze samenwerking.

Een club waar je bij wilt horen!

Michael Simons 

7-TEGEN-7 OP ZONDAG 
TIJDENS CORONA 

Elke zondag ochtend een lekker potje voetballen. 
Even weer dat gevoel hoe het altijd was. Daar 
komen de mannen de 7 tegen 7 competitie elke 
zondag graag op tijd hun bed voor uit. Maar niet in 
Coronatijd, want ook de 7 tegen 7 competitie lag 
natuurlijk stil. Thuis werken en te weinig beweging: 
dat hakt er op onze leeftijd wel in. We waren dan ook 
harstikke blij dat er weer de mogelijkheid was om te 
voetballen. 

Daar stonden we met 14 man op het veld op zondag 
ochtend 9:30u met natuurlijk anderhalve meter 
afstand. Geen wedstrijdje, maar een leuke training. 
Edmund Jansen, oud tweevoudig winnaar van de 
7 tegen 7 cup, had flink zijn best gedaan op leuke 
oefeningen:  aannemen - passen, ook met het 
chocolade been: je bent nooit te oud om te leren. 

Ook met anderhalve meter afstand kun je leuk 
voetballen: dat smaakt naar meer.

Door: Eric van Can

Trainer (rechts): Edmund Jansen 



En daar sta je dan opeens met een fluitje op het veld 
en zelf nog junior. Nog niet eerder gefloten. Ken ik de 
regels wel voldoende, zag ik nu wel een overtreding 
of niet? Continue vragen stellen aan jezelf en keuzes 
maken. En alsof dat niet genoeg is, staan er ook nog 
ouders langs de lijn die denken dat hun kind Messi 
is en vinden dat hun kind in bescherming genomen 
dient te worden. Je weet niet wat je overkomt en na 
afloop van de wedstrijd ben je blij dat het er op zit 
en denk je; Dit ga ik niet nog een keer doen. En heel 
eerlijk, het is nog begrijpelijk ook!

Hier moet natuurlijk verandering in komen vinden 
wij bij Wippolder. Er zijn 6 helden opgestaan 
die bij toerbeurt op zaterdagochtend de jonge 
scheidsrechters gaan opvangen en begeleiden, en 
dat zijn:

- Folkert Schrok
- Hans Heijnen
- Maarten van Hees
- Harold Aretz
- Geert Ravenshorst
- Jan van der Beek
- Lars van den Berg

Hier zijn we heel blij mee. Nu alvast dank dat jullie 
dit willen doen!

BEGELEIDING JONGE 
SCHEIDSRECHTERS
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Een club waar je bij wilt horen!

Jan (links) & Geert (rechts)

Zonder vrijwilligers geen vereniging! Wij zijn altijd 
op zoek naar talenten. Dat kan zijn op een vaste rol, 
maar dat kunnen ook losse taken zijn. En soms zijn 
er tijdelijke projecten waar we ook vrijwilligers nodig 
hebben. Hieronder staan de actuele vrijwilligers 
vacatures, taken en projecten:

Vacatures
- Hoofdtrainer JO8910
- Hoofdtrainer JO1112 
- Trainers selectie teams
- Trainers breedte teams 
- Voorzitter Sponsorcommissie
- Tekstschrijver C en C

Taken 
- Maandelijks geld tellen
- Maandelijks Incasso’s
- Checken, tellen en inname materialen

Projecten
- Helpen bij de verbouwing van de commissiekamer

Wil je weten wat de vacatures inhouden? Bekijk de 
vacaturepagina op de website.

Heb je vragen? Mail deze naar:
vrijwilliger@svwippolder.nl 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

https://www.svwippolder.nl/902/vacature/
mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%20?subject=
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INTRODUCTIE 
VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

Wij willen ons even voorstellen; John en Peter van 
de vrijwilligerscommissie. 

Zoals onze manager Voetbalzaken Ron Buijze al 
aangaf in de nieuwsbrief van 22 mei, zijn we bij 
Wippolder aan iets moois aan het bouwen; we willen 
als Wippolder een voetbalclub zijn die mensen 
verbindt, waar we respectvol en open communiceren, 
en we verantwoordelijkheid nemen en met plezier 
komen. Wij zijn nu de vrijwilligerscommissie gestart 
omdat deze droom van Wippolder te ondersteunen 
en uit te laten komen, en daarbij hebben we jouw 
hulp nodig. 

Het doel van de vrijwilligerscommissie is om beleid 
te maken voor de vrijwilligers binnen Wippolder; te 
kijken waar er lege plekken of mogelijkheden binnen 
de club liggen en daar de juiste persoon bij zoeken. 
Omgekeerd kan natuurlijk ook, jij hebt zelf een talent 
wat je graag zou willen ontplooien, dan helpen we je 
met het vinden van de juiste job binnen Wippolder, 
want die zijn er genoeg! 

Een club waar je bij wilt horen!

Dus bij deze onze uitnodiging, wil je jouw talent 
inzetten voor de club; is er iets wat je goed kunt, 
meld je bij ons, dan vinden wij een leuke plek voor 
je! 

Daarnaast zijn we ook concreet op zoek: 
Ben je een integer persoon met affiniteit voor 
financiën? Wellicht wil je onze penningmeester 
helpen? 
Ben je een commerciële kei? We gebruiken graag je 
expertise om het sponsorbeleid van de club verder 
te ontwikkelen.
Wil je in t hart van de vereniging op zaterdag, de 
commissiekamer, een belangrijke rol spelen? we 
zoeken nog een wedstrijdsecretaris 
Ben je een handige Harry of een lastige lasser, we 
verwelkomen je graag in de materialencommissie. 
Vind je ‘t leuk om mensen te werven, dan zoeken we 
jou voor de vrijwilligerscommissie! 

Mocht een van deze uitdagingen je aanspreken, laat 
het ons weten; laat het ons vooral ook weten als je 
een ander talent hebt, of iets anders zou willen doen 
voor de club. 

Help je mee? Meld je aan via:
vrijwilliger@svwippolder, 
of kijk even op de website. 

Peter (links) & John (rechts)
(Vrijwilligerscommissie)

mailto:vrijwilliger%40svwippolder?subject=
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VRIJWILLIGERS:
BEDANKT!

Het is door Corona een vreemd seizoen geweest. 
Normaal gesproken zouden we nu zo ongeveer een
borrel hebben om alle vrijwilligers te bedanken die 
het jeugdvoetbal mogelijk maken. Maar ja, een
borrel, kom daar nu maar eens om… Daarom doe ik 
het nu maar via deze nieuwsbrief.

Grote dank aan alle ouders, voor het aanmoedigen 
van jullie kinderen en het strikken van de vele
veters. Voor het vervullen van de bar- en 
commissiekamerdiensten, voor het uitzetten van de
veldjes, voor het vlaggen en nog veel meer. Dank, 
ook namens al jullie kinderen!

Heel veel kuddo’s voor onze team- en 
afdelingscoördinatoren. Ongelofelijk hoeveel jullie
afstemmen, communiceren, regelen en gladstrijken. 
Jullie zijn goud en onmisbaar!

Ook veel dank aan alle trainers en coaches. Voor 
jullie positiviteit, tactisch inzicht en discipline. Jullie
zorgen ervoor dat onze jeugd nog beter gaat 
voetballen en daar veel plezier aan beleeft. Excuses 
dat afgelopen jaar het materiaal niet altijd op orde 
was. We hopen dit volgend jaar, ook met jullie hulp
(en die van de kinderen), beter te organiseren!

Dank aan alle scheidsrechters. Super dat jullie weer 
streng en rechtvaardig de wedstrijden geleid
hebben. We hopen dat we ook volgend seizoen weer 
een beroep op jullie mogen doen.

Dank aan alle bestuurs- en commissieleden voor 
alles wat jullie weer geregeld hebben. Van de
financiën en ledenadministratie, tot de 
voorbereidingen van een Franz Kraustoernooi 
dat niet doorging. Van de materialen tot aan de 
veldindeling, van de website tot aan een gevulde 
bar. En nog veel meer…

Een club waar je bij wilt horen!

Een speciaal bedankje voor alle vrijwilligers die de 
laatste weken opstonden om de aangepaste
trainingen te faciliteren en organiseren. Alle 
handhavers en materiaalmannen en alle 
coördinatoren en afsluiters: heel erg bedankt!

Het risico van mensen bedanken, is dat je mensen 
vergeet. Dat gaat mij niet gebeuren, dus ook alle
anderen die zich ingezet hebben voor onze jeugd: 
hartstikke bedankt.

Als laatste, maar zeker niet als minste wil ik al onze 
jeugdleden zelf bedanken. Super hoe jullie je
door dit gekke seizoen heen geslagen hebben. 
Prachtig om te zien dat steeds meer oudere jeugd
opstaat om de jongste jeugd te helpen. Heerlijk om 
bij trainingen en wedstrijden (ja, ook die gaan
weer komen…) jullie enthousiasme en plezier te 
zien. Daar doen we het samen voor!

Het was me een genoegen om samen met jullie 
allemaal jeugdvoetbal bij SV Wippolder mogelijk te
maken.

Met vriendelijke groet,
Hans Heijnen

(Hoofd Jeugdopleiding a.i.)


