
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste Wippolderleden,

Graag wil ik jullie informeren over waar heel veel van onze vrijwilligers mee 
bezig zijn. We hebben met een groep van ongeveer 50 mensen de droom van 
Wippolder vastgesteld met hierin een aantal kernwaarden. Deze droom geeft 
ons richting en zal ons gaan helpen met het maken van keuzes binnen onze 
prachtige vereniging en luidt als volgt: Wippolder is een voetbalclub die 
mensen verbindt, waar we respectvol, duidelijk en open communiceren, en 
verantwoordelijkheid nemen en met plezierkomen.

Deze periode is doorgaans altijd de drukste periode voor onze vereniging. 
Ondanks dat er niet gevoetbald wordt hebben we het misschien wel drukker 
dan ooit. Zo zijn we druk bezig met de indelingen voor zowel jeugd als 
senioren. Er is zelfs een tijdelijke werkgroep opgericht die zich richt op de 
overgang van jeugd naar senioren. En voor 1 juni willen we alles duidelijk en 
gecommuniceerd hebben. Ronald Hes heeft zijn selectie zo goed als rond. 
En mooi om te melden is dat Daley Uithof en Tristan Croes nog een seizoen 
te bewonderen zijn op de Pauwmolen. Ambitie is om te promoveren naar 1e 
klasse van de KNVB. Ook hebben diverse vrijwilligers in de corona werkgroep 
een flinke puzzel gelegd om ons allemaal te laten voetballen. Dat was niet 
makkelijk, omdat we maar 1 veld hebben en aan allerlei protocollen moeten 
voldoen. Dank voor deze mooie prestatie.

Tenslotte wil ik melding maken dat we een sponsorplan hebben ingediend bij 
de ING ter bevordering van meiden en vrouwen voetbal binnen Wippolder. Hier 
leest u verder in de nieuwsbrief meer over. De mensen die hier heel hard aan 
hebben gewerkt mogen bijzonder trots op zich zelf zijn op de prestatie die zij 
hebben geleverd.

Veel lees plezier 
toegewenst! 

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)
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Hans Albersen 
(Hoofd Materiaal beheer)
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DE VRIJWILLIGER IN BEELD 

Wat doe je bij SV wippolder?
“Ik hou me bezig met al het materiaal en de kleding 
die we nodig hebben om te voetballen bij 
SV Wippolder. Ballen, hesjes, pionnen, doeltjes, 
shirtjes (kledinglijn). Daarnaast doe ik de ICT bij 
Wippolder o.a. de website en de schermen in de 
kantine. Ik zit ook in de jeugdcommissie.”

Waarom doe je wat je doet?
“Omdat mijn zoon bij SV Wippolder zit (Milan 19-1 
en traint de 13-1) wil ik ook iets doen voor de club. 
Toen mijn zoon ging voetballen bij de mini-pupillen 
(2008) liep ik met hem het veld op en voor ik het 
wist was ik leider. Dit vond ik leuk om te doen. Ik 
ben trainer geweest tot aan de A pupillen. Ik vond 
het altijd heel gezellig op de club en van het een 
kwam het ander. Ik ging in 2008 in de sponsor- 
commissie. Ik ben toen ook begonnen met de 
materialen en heb geholpen de Wippolderkleding-
lijn op te starten. Ook begon ik met de website. Zo 
ben ik er langzaam ingerold.”

Wat zijn jouw ambities in deze rol?
“Ik zou het mooi vinden als iedereen bij 
SV Wippolder normaal met materiaal omgaat. Zodat 
we met onze materialen een bepaalde kwaliteit 
bereiken. Helaas lukt dat niet omdat een aantal 
mensen slordig is met materiaal. Er wordt met 
doelengegooid en ballen raken kwijt. We zijn dit jaar 
meer dan 60 ballen kwijtgeraakt. Het is een kwestie 
van discipline en zorgvuldig met spullen omgaan. 
Er moet meer bewustwording komen van hoe om 
te gaan met de materialen die de club in bruikleen 
geeft. Komend seizoen gaan we daar heel veel 
aandacht aan geven.”

Wat is jouw leukste herinnering bij 
SV Wippolder?
“Dat zijn er zoveel!”
“De Midweek! Het jeugdkamp van SV Wippolder 
was super. Gezellig en met een stel leuke ouders 
de boel allemaal organiseren. Ik heb daar altijd zo 
van genoten. Organiseren ging van zelf, met een 
aantal ouders die elkaar versterkten hadden we het 
programma voor zo’n 125 kids zo rond.  Zoveel 
gelachen en het plezier van die kids...”

“Een paar keer het kampioenschap van mijn zoon, 
ook erg leuk. En toen het 1e van Wippolder 
promoveerde naar de 2e klasse. 8 mei 2016, ik weet 
het nog goed, we wonnen bij DHL en Den Hoorn 
speelde gelijk tegen Concordia. Uniek was dat.”

“Ik mocht ook een keer een leuk uitje overhandigen 
namens Edwin Lustig aan de hoofdtrainer mini-pi-
pillen, Odette, destijds. Toen moest ik tot mijn schrik 
ook mee .... de luchtballon in. Super leuk achteraf.” 

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

talent gebruiken bij SV Wippolder. 

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

22 mei 2020Een club waar je bij wilt horen!

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


22 mei 20203

SV Wippolder nieuwsbrief

SPONSORAANVRAAG 
MEIDENVOETBAL

Ben je benieuwd naar het filmpje die 
naar ING is gestuurd?

BEKIJK HET FILMPJE

De afgelopen weken heeft er een groep mensen 
ontzettend hard gewerkt aan een plan om meer   
meiden en vrouwen aan onze club te binden. Het 
plan is onderdeel van een sponsoraanvraag bij de 
ING. Voor de aanvraag zijn er mooie infographics, 
een filmpje en een presentatie gemaakt. Dit is                
gebundeld ingeleverd bij de ING. Met goedkeuring 
van het bestuur gaan we de komende 3 jaar invulling 
geven aan dit plan.

Concreet gezien zetten we in op het werven 
van meiden en vrouwen voor de onderbouw en                          
willen wij meer vrouwelijk kader aan ons binden.                                    
Uiteindelijk willen wij meiden teams creëren en 
een opleiding bouwen voor meiden en vrouwen.                   
Gemengd voetballen is het devies voor de komende 
drie jaar.

Aan het begin van volgend seizoen starten wij met 
de Mike & Maddy campagne. Deze campagne      
bestaat uit wervingsboekjes, filmpjes, tekeningen 
en vooral verhalen over onze club. Afgebeeld vanuit 
de ogen van Mike & Maddy. Wanneer de aanvraag 
wordt gehonoreerd komen we weer bij jullie terug 
over het gehele plan.

Als laatste, wil ik iedereen bedanken die dit plan 
mede mogelijk gemaakt heeft. In het bijzonder John, 
Ron, Bianca, Tim, Roan & Berny. 

Op naar meer  meiden binnen onze club!

Hallo allemaal, 

Na lang wikken en wegen heb ik besloten om een 
stapje terug te doen bij Wippolder. Heel graag zou ik 
nog de JO7 willen trainen op de woensdagmiddag 
en ik zou heel graag wat willen betekenen voor onze 
meiden. Ook is mij gevraagd of ik ambassadeur wil 
zijn voor het vrouwen en meiden voetbal binnen 
Wippolder en ook dat lijkt me leuk. De redenen dat 
ik tot dit besluit ben gekomen zijn de volgende: Heel 
graag wil ik meer tijd doorbrengen met mijn klein- 
kinderen en ik wil na 17 jaar trainer en hoofdtrainer 
te zijn geweest minder druk ervaren van het moeten. 
Ik ben niet weg, maar vind het wel heel belangrijk 
om dit te communiceren naar jullie. Deze beslissing 
heeft mij veel rust gegeven. Tot snel op Wippolder! 

WIL ZET EEN STAPJE 
TERUG 

Met vriendelijke groet,
Wil de Visser
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VOORBEREIDINGEN 
NIEUWE SEIZOEN

Ondanks Coronatijden, zijn we als jeugd-                      
opleiding druk in de weer met de voor-                          
bereidingen voor volgend seizoen. In dit nieuws-
bericht kun je meer informatie vinden over de 
trainersstaf, de trainingsindeling en over het 
proces van de teamindeling van volgend 
seizoen.

Trainersstaf jeugdopleiding SV Wippolder 
2020-2021
De organisatieopzet is iets gewijzigd: de indeling 
van de hoofdtrainers is veranderd en nu beter in lijn 
met de verschillende voetbalvormen (11x11, 8x8) en 
we hebben vanaf volgend seizoen geen technisch 
jeugdcoördinatoren meer. Michael Simons (van Top 
Game Football Academy) gaat onze selectietrainers 
komend jaar coachen. Onze hoofdtrainers zullen de 
trainers van de niet-selectieteams zo goed mogelijk 
ondersteunen.
We zijn blij dat veel hoofd- en selectietrainers van dit 
seizoen ook in het volgend seizoen aan 
Wippolder verbonden blijven. Thijs Buitendijk wil 
volgend seizoen graag selectietrainer JO11-1 zijn, 
maar weet nog niet of dit te combineren is met 
zijn opleiding. Wil de Visser heeft aangegeven een 
stapje terug te willen doen, maar blijft gelukkig wel           
betrokken bij de allerjongste jeugd en bij het 
meidenvoetbal. Michel Colijn is bereid gevonden 
hoofdtrainer te worden bij de JO11/12 en we zijn 
nog op zoek naar een hoofdtrainer JO8/9/10. Ook 
de rol van hoofd jeugdopleiding is nog vacant.

Een club waar je bij wilt horen!

Proces van teamindeling
Op dit moment wordt door de jeugdopleiding de 
nieuwe teamindeling voorbereid. Bij dit proces 
spelen de hoofd- en selectietrainers een                                
belangrijke rol. Op basis van feedback van trainers 
van de teams en op basis van eigen inzichten 
komen zij met de concept teamindeling voor volgend 
seizoen. Dit proces is dit jaar wel enigszins 
bemoeilijkt door de Corona omstandigheden: we 
hebben de spelers al een tijd lang helaas niet echt in 
actie kunnen zien. Nog meer dan voorgaande jaren 
zal daarom de teamindeling voorlopig zijn en is het 
mogelijk dat we in de loop van het seizoen nog een 
aantal wijzigingen door gaan voeren.
Net als vorig jaar zullen we ook weer teams 
inschrijven in de JO14 en JO16 competitie. Als 
jeugdopleiding geloven we erin dat het beter is om 
kinderen zo veel mogelijk tegen jaargenoten te 
laten spelen. Wel hebben we voor de selectieteams 
besloten dat we meer prioriteit geven aan de JO15 
en JO17 selectieteams ten opzichte van de JO14 en 
JO16 selectieteams. Dit betekent dat de 
allerbeste JO14- en JO15 spelers in de JO15-1 
spelen en de allerbeste JO16- en JO17 spelers in de 
JO17-1. Op deze wijze vergroten we de kans dat we 
met de JO15-1 en JO17-1 op hoofdklasse niveau 
kunnen spelen en kunnen we onze grootste talenten 
nog meer uitdaging bieden. De verwachting is 
overigens dat maar een beperkt aantal 
selectiespelers versneld door zal stromen. Net 
als voorgaande jaren is het streven om de nieuwe 
teamindeling op 1 juni a.s. te publiceren op onze 
website.
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Trainingsindeling
De trainingsindeling voor seizoen 2020-2021 staat 
hieronder:

De laatste 5 minuten van de training worden                
gebruikt om het materiaal samen op te ruimen. 
Nieuwe teams mogen pas het veld op als alle ballen 
geteld en overgedragen zijn en als de vorige teams 
het veld verlaten hebben. 

Vragen?
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande         
informatie nog vragen zijn, stuur dan een mailtje 
naar jeugdopleiding@svvwippolder.nl en dan zal 
ik deze beantwoorden of contact opnemen. Voor nu, 
stay safe en laten we hopen dat we volgend seizoen 
weer ‘gewoon’ kunnen voetballen!

Met vriendelijke groet,
Hans Heijnen
(Hoofd Jeugdopleiding a.i.)

Een club waar je bij wilt horen!

Hiermee willen we bereiken dat we zuiniger zijn 
op ons materiaal en dat de overdracht tussen de                 
trainingen ordentelijk verloopt.

De pijlen op maandag en dinsdag geven aan dat we 
met deze teams onderling (roulatie)afspraken gaan 
maken zodat elk team een keer op kunstgras kan 
trainen.
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