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Voetbalseizoen eindigt, zoveel is zeker.
Niet leuk maar wel logisch.

Bram van Hamersveld is
aangesteld als
hoofdtrainer heren 1
zondag, zijn eerste
interview is een feit.
Sven van de Sluis
(op de foto in het
midden) is aangesteld als
nieuwe trainer van de
JO19-1. Gefeliciteerd.

.

Rene van de Wurf en
Peter Moens samen het
kloppend hart gaan
vormen van de
Technische Commissie

Op het moment dat we dit bord plaatsten hadden we nog geen idee dat het seizoen
definitief voorbij was, na de mededeling op 31 maart is dat nu echter ook zeker. Laten
we hopen dat alle maatregelen en de nodige discipline bijdragen aan een snelle
ommekeer. Verder in deze InGoy het vertrek en de terugkeer van …………We nemen
afscheid maar we zien ze ook gewoon weer terug, dat is positief, want we hadden en
hebben iedereen nodig zeker in deze onzekere tijden. Een extra dikke digitale InGoy
en de voorlaatste van dit seizoen. Rond mei zal de afsluitende editie plaatsvinden
(RED).

BELANGRIJK

BELANGRIJK

BELANGRIJK

Het bestuur van de vereniging zal het verdere verloop van het seizoen en de
ontwikkelingen binnen de club in relatie tot het Corona virus in een aparte
nieuwsbrief aan de leden communiceren. Deze nieuwsbrief zal medio april in jullie
mailbox verschijnen. Tussentijdse vragen kunnen altijd gericht worden aan
info@vvtgoy.nl
Rene links op de foto
Peter rechts op de foto
Daarmee is het vertrek
van Gert van Dalen voor
het komend seizoen
opgevangen.
Foto Manon
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Het vertrek en de terugkeer van Peter Moens
Na ruim 40 jaar in het voetbal te hebben gezeten stop je als (hoofd)trainer,
weet je dat wel zeker?
Ik stop met het geven van trainingen aankomend seizoen aangezien ik het na ruim 40 jaar
voetbal elke dinsdag – donderdag -zaterdag of zondag wel mooi geweest vindt. Ik kan in de
nieuwe TC rol mijn ideeën wel kwijt.
Hoe lang ben je als trainer eigenlijk actief geweest?
Als trainer zijnde ben ik 20 jaar actief geweest.
Wat is je meest memorabele seizoen geweest en waarom?
Meest memorabele seizoen heb ik bij vv `t Goy beleefd, 1e seizoen als hoofdtrainer seizoen
ben ik ff kwijt… promotie naar de 4e klasse, in de beker thuis winnen van een zondag 2e
klasser NVC ..wedstrijd daarna 1/8 finale tegen DWS 3-1 verloren…
Zijn al je verwachtingen bij ’t Goy uitgekomen de laatste seizoenen?
Op dit moment zijn niet alle verwachtingen gerealiseerd. Had graag om de prijzen gespeeld.
Wel weer een mooie 1e en 2e selectie van gemaakt met goede samenwerking dankzij
capabele mensen.
Je kiest er toch voor om bij ’t Goy werkzaam te blijven maar dan in een andere rol?
Ik kies ervoor om toch wat te blijven doen bij de club en niet langs de lijn te gaan staan,
omdat ik denk dat ik nog wat kan toevoegen aan de club. Met mijn ervaring en kennis hoop
ik de club te kunnen ondersteunen en trainers en spelers te helpen nog beter te worden.
Met wie ga je dit vooral oppakken?
In de nieuwe opzet ga ik samen met Rene v.d. Wurf de TC vorm te geven. De coördinatoren
ondersteunen om beleid uit te voeren. Ook zullen wij trainers proberen te helpen op het
veld.
Wat wil je als eerste gaan oppakken?
Wat ik als eerste wil bereiken is duidelijkheid en structuur over het te voeren beleid. Waar
willen we naartoe, hoe gaan we dat doen.
De coronacrisis dwong je al eerder te stoppen, hoe bevalt dat?
Eerder gestopt vanwege de Corona is een hele aparte gewaarwording. Ineens zit je elke
avond verplicht thuis. Geen voetbal zelfs niet op tv. Geeft wel een stukje rust aangezien je
als trainer dag en nacht bezig kan zijn met je team. Maar had het liever goed afgemaakt.
Zie je er echt niet tegenop om te stoppen, je kan nog terug?
Ik zie niet op tegen de overgang van actief in het veld naar actief buiten het veld aangezien
ik denk dat ik nog wel wat kennis kan overdragen in mijn nieuwe functie. Ook zou ik het nog
wel leuk vinden om af en toe eens gasttrainingen te geven aan teams / trainers die daar
behoefte aan hebben.
Heb je nog een tip aan het trainersgilde?
De belangrijkste tip die ik aan startende trainers wil meegeven is dat ze de innovatie in het
voetbal wel moeten blijven volgen, maar dat ze ten allen tijde hun eigen visie moeten
uitvoeren ongeacht wat de mensen eromheen van denken of zeggen.
Zeker als het wat minder gaat.
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’t Goy doneert aan de voedselbank

De aanwijzingen voor
de mystery guest.
Aanwijzingen
Deze persoon heeft
geen halve schaar
nodig?
Wegens de tijdelijke sluiting van ons clubhuis moesten we nadenken wat er met de
flessen / dranken gebeurde die op termijn tegen de houdbaarheidsdatum aanliepen.
We hebben besloten om het gedeelte van onze flessendranken die over een
niet al te lange periode tegen hun houdbaarheidsdatum aanlopen te schenken aan
de voedselbank Houten.
Hiermee krijgt het een goede bestemming en hoeven we straks niks weg te gooien.
Toen de sportschool nog
(even) open was doken de Vr1
de sportzaal in bij Piazza
Sports.
Belangrijk voor iedereen, blijf
lekker sporten op de manier die
bij je past en mogelijk is.

,

Deze persoon is nu
geen lid meer maar is
dagelijks zichtbaar?
Deze persoon maakt
met iedereen een
praatje die
binnenkomt
Met deze persoon
moet je altijd wel een
afspraak maken
Het voetbal zit wel in
de familie

Met de klok mee, Thamara,
Melissa, Fenna, Daphne,
Kimberly, Fleur, Anouk,
Samantha, Milou, Enya en
Tamara (Foto RED)

Ze is er één van de
drie die heeft
gevoetbald
Op sommige dagen is
ze heel dichtbij.

Voor het nieuwe seizoen ’t
Goyse Kompas gereed is. Deze
handleiding helpt de (nieuwe)
trainers in het reilen en zeilen
van de club maar is gelijktijdig
ook het naslagwerk voor
nieuwe leden / ouders.
Zo zetten we weer een stap op
de pijler “ Betrokken “.

Sinds kort is ze niet
meer alleen maar is
er altijd iemand bij
haar.

Soester Duinen zonder sporters op 5 april jl.
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Laat weten wie het is
en een meet & greet
met haar is dan gratis
maar dan wel op 1,5
meter afstand.
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De beste voorstopster, Samantha van
Oosterom

De activiteiten commissie
hard heeft gewerkt om in
april en mei de eerste
Goyse voetbaldagen
georganiseerd te krijgen.
Dat al die inzet en
voorbereiding voor niets is
geweest.
Dus ook langs deze weg,
“ vrijwilligers “ allemaal
toch bedankt voor jullie
inzet (Red)

Philine van de MO17 gaat
starten als ski lerares?

Dat de moeders
40+ zich nog steeds
verborgen houden
om een team te
gaan vormen, je
kan je gewoon
aanmelden bij
Edwin de Ligt.

In welk team speel je tegenwoordig?
Dames 1
Hoe lang zit jij al op voetbal?
Dit is het 10e jaar
Heb je naast voetbal ook op een andere sport gezeten?
Ja, op paardrijden bij de Oosteroms hoeve in Werkhoven.
Wat is jouw beste positie en waarom?
Voorstopper, want ik vind het het makkelijkste om iemand te dekken.
Wat is jouw beste voetbalseizoen geweest en waarom?
Dat was vorig jaar in de MO19. We hadden toen een heel goed en gezellig team.
Hierdoor wonnen we bijna alles.
Wat is je minst sterke punt in voetbal maar wat zijn je sterkste punten.
Mijn minst sterke punt is dat ik geen trukendoos ben. Waar ik wel weer goed in
ben is iemand verdedigen, lekker kort op iemand zitten.
Je kan op dit moment niet trainen, hoe hou jij je conditie op peil?
Door vaker te fietsen, wandelen en te gaan hardlopen.
Je school is gestopt, wat doe je met al die vrije tijd.?
Genieten van het zonnetje en van Netflix.
Hoe moet een trainer jou motiveren?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk door mij aan te moedigen als het even niet
lukt en door de positiviteit erin te houden.
Wie is de beste speelster in jouw team en waarom?
We hebben in het team veel goede spelers. Kimberley is daar één van.
Wat Kim zo goed maakt is dat ze in het veld altijd rugdekking geeft en ze op het
juiste moment altijd op de goede plek staat.
Wat vind je op dit moment het vervelendste wat je moet missen door alle
maatregelen?
Alle sociale gelegenheden, zoals feestjes en noem maar op.
Lukt het jullie thuis goed om het leuk te houden nu je vaker bij elkaar zit, wat is
jullie geheim?
Ons geheim is dat iedereen elke dag aan het werk is en ik thuis alleen zit.
Wat is het eerste wat je gaat doen als alle maatregelen voorbij zijn?
Een gezellige avond houden met vrienden.
Aan wie geef je het
stokje door?
Ik geeft het stokje door aan Philine Meerding
Dat de sponsorcommissie nog op zoek is
naar versterking. Voor jou een unieke kans
om samen te werken met de leden van
deze commissie. Neem contact op met Jan
Willem Hendriks.
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Het vertrouwde actieve voetbalbeeld is
helaas alleen nog op plaatjes te zien. We
hopen dat in de aanloop naar het nieuwe
seizoen we allemaal weer echt het veld op
mogen. Gewoon weer trainen, wedstrijd
spelen en wat hangen bij de gezelligste club.

Wil je lekker lenig en fit blijven? voor zowel
binnen als buiten, voor elke leeftijd geschikt,
de beste bodyattack voor jou duurt 20 min.
Echt aan te bevelen, neem er de tijd voor.
https://youtu.be/t3LfBbJ_R8w

Arvo, Leon,
Joris en
Sam van de
JO8-1 zijn
bezig met
hun
bootcamp.

Wil je vast wat
voorbereidingen treffen
om de registratie en
communicatie met en
binnen je team te
vergemakkelijken voor
het aankomende
seizoen, kijk en
download de apps;
▪ Team App of
▪ Teamer Sports of
▪ TeamSnap of
▪ Sporteasy (€ 60
per jaar) of
▪ Teamstuff

Ook in huiskamers gaat de
training gewoon verder.
Ruben
Uppelschoten,
trainer JO9-1
deelt filmpjes
met zijn team
om ze fit te
houden, zoon
Stan doet ze
voor

Jade van de JO9-1 oefent op
de online oefeningen van
haar trainer (Ruben, zie foto)

Sam uit de JO8-1 werkt
alleen aan ritme en
conditie
5
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Wie van jullie is de beste
voetballer?
[León] Ik
[Arvo] Ik vind mezelf beter
dan León want ik sta het
meeste achterin en zorg dat
de tegenstander dan niet
kan scoren
Vinden jullie het verdedigen
ook echt leuk
Léon
[León] Ja
[Arvo] Ja
Van wie hebben jullie je
De tweelingbroers
voetbaltalent?
Arvo en Léon
[León] papa
zitten dit seizoen
[Arvo] papa
in de JO8-1. Hun
Als je een topvoetballer
eerste
mocht uitnodigen om mee
voetbalseizoen.
te spelen met jullie wie zou
Ze spelen in de 4e
dat dan zijn?
klasse en als team
[León] Frenkie de Jong
zijn ze zeer
[Arvo] Frenkie de Jong van
succesvol. Kort
het Nederlands Elftal
hun voetbalvisie
Wie vinden jullie de beste
speler in het team en
waarom?
[León] Sam, omdat ik vind
dat Sam de bal goed afpakt
en aanneemt en hij heel
grappig is
[Arvo] Bjarne, omdat die
gewoon heel goed kan
keepen en hij zegt heel goed
‘los’ als de bal voor hem is
en omdat hij heel grappig is
Zijn jullie boos als je
verliest?
[León] Nee, maar ik vind het
wel jammer omdat ik vind
dat we dan wel goed
hebben gespeeld
[Arvo] Nee, maar ik vind het
Arvo
wel jammer
Wat is je wens voor het
nieuwe seizoen?
[León] Dat Ebo bij ons blijft
als we in JO-9 komen
[Arvo] Een beetje hetzelfde
6
het hele
De InGoy is als
een León
uitgaveen
van met
de commissie
“Niet voetbaltechnische zaken
team bij elkaar blijven

Waarom ben je op voetbal gegaan?
[León] Omdat ik het leuk vind
om te voetballen!
[Arvo] Omdat ik het leuk vind
om te voetballen! Dat komt omdat
ik verdedigen leuk vind. Ik vind
het ook leuk om doelpunten te
maken
Waarom zijn jullie goede
verdedigers?
[León] Ik denk een beetje
hetzelfde als Arvo
[Arvo] Ik kijk altijd achter me dat
er niemand staat van de
tegenstander en als dat wel zo is
ga ik achter die tegenstander
staan. Dan draait de tegenstander
zich om en dan kan ik de bal
makkelijker afpakken.
Jullie hebben van de 44
trainingen nog maar 1 training
gemist, hoe krijgen jullie dat voor
elkaar?
[León] Omdat ik het gewoon leuk
vind om te trainen
[Arvo] Omdat ik heel gezond eet
en daarom ben ik nooit ziek en
kom ik altijd
Jullie winnen bijna alle
wedstrijden, hoe lukt jullie dat?
[León] Goed spelen en ik vind dat
we ook in goede conditie zijn
[Arvo] Ik vind hetzelfde als León
Wat heb je dit jaar geleerd wat je
eerst minder kon?
[León] Met de bal tussen je benen
en heen en weer met de bal
[Arvo] Over de bal springen met
je voeten bij elkaar en ook tussen
de tegenstanders door voetballen:
een vrij plekje zoeken
bijvoorbeeld bij de zijlijn
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Gert van Dalen gaat weg maar ook weer niet?

.

Je gaat ons na 1 seizoen verlaten. Hoe kijk je op het seizoen terug?
Het was een moeilijke start als nieuw lid binnen de club, en zeker vanaf 1 mei om oud zeer te
doen vergeten, en iedereen binnen de vereniging de neuzen de zelfde kant op te krijgen, in een
warme club die het Goy uitstraalt, maar ben trots op iedereen binnen deze club die zich het
afgelopen seizoen heeft ingezet om dit te bereiken.
En de stelregel geldt nog steeds afspraak is afspraak en geen onderscheid in spelers maken en
altijd aangeven als er iets niet goed gaat, en dat is een top regel binnen deze club

Hoe omschrijf jij de vv ‘t Goy na 1 seizoen?
Een vereniging die na een moeilijk jaar zich zelf heeft terug gevonden waar zij horen te staan,
een club met passie en een mooie stelregel “ voetbal met plezier!!”.
Zijn er onderwerpen/situaties die je bij blijven na dit seizoen?
Jazeker, in de eerste plaats de activiteiten binnen de club, waar ik waardering in heb voor de organisatie, een voorbeeld
waar ik zelf mee te maken had was de vleesdraai avond, waar toch de leden trouw op af kwamen, volle bak met mooie
prijzen en een goede omzet voor de club. Ook zijn er situaties binnen de vereniging waar ik warm voor ben gelopen, of je
nu supporter bent van Ajax, Feyenoord, PSV of FC Utrecht, iedereen heeft zijn eigen mening maar je hoort er gewoon bij,
vandaar dat ik gezellige dagen heb mee gemaakt in deze stadions met de leden van vv ‘t Goy, Frank, Ruben, Tom, Nan,
Sjaak, Willem en verdere feestvierders bedankt.
Op welke zaken heb jij een stempel kunnen drukken?
Ik denk dat wij als TC een duidelijk signaal naar buiten hebben kunnen brengen, dat wij er zijn voor vragen en een
luisterend oor voor de leden, trainers, teammanagers, vrijwilligers en ouders. En dat ik zelf de waardering heb gekregen
voor het face to face verhaal binnen deze vereniging naar onze mensen binnen de club en niet via een App of mail.
Welke zaken moeten naar jouw mening het komend seizoen aandacht krijgen?
Ik denk dat ik zelf de aandacht nog meer zou richten op de mini’s en de jonge jeugd om het spelletje wat voetbal heet nog
meer plezier en vriendschap te geven, maar ik denk dat mijn opvolger Peter Moens de juiste en perfecte persoon daar
voor is. Ik denk dat je dan ook veel meer jeugd uit Houten binnen de vereniging kan halen. En dat geldt ook voor de
nieuwe vraag mogen wij een vriendenteam oprichten binnen het Goy ook daar kan je de club groter mee maken en
gezelliger maar wel onder de voorwaarde de regels hanteren die er zijn binnen de club voor de leden.
Waarom denk jij dat je juist bij ‘t Goy vrijwilliger moet worden?
Ik geloof er heilig in dat als je vrijwilliger zou zijn of worden, dat je binnenkomt bij een warme, eerlijke en gezellige
vereniging. En zij zullen dan ook zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter en vrijwilliger zich fijn en
veilig zullen voelen.
Wat ga je met de vrije tijd doen die nu overblijft? Of heb je er al een invulling aan gegeven?
Als ik op bepaalde aanbiedingen zou ingaan van diverse verenigingen uit de Heuvelrug in verschillende functies, dan kan ik
als vrijwilliger mijn tijd wel volmaken. Maar ik heb ook binnen de vv ‘t Goy al een nieuwe uitdaging gekregen, dus ook het
volgende seizoen blijf ik bij deze gezellige club.
Gaan we je in het nieuwe seizoen nog terugzien op ons complex?
Zoals ik hierboven al heb geschetst in een nieuwe functie en zeker bij de wedstrijden kijken van de Heren 1 en 3, of het nu
op zaterdag is of op zondag.
Wie wil je bedanken?
Zeker iedereen van de TC en Coördinatoren, een hele fijne groep die zich voor 100% hebben ingezet voor hun taken
binnen de TC, maar een kleine uitzondering daarbij wil ik zeker Henk van Garderen en Peter Moens bedanken voor hun
steun om mijn functie als voorzitter van de TC in goede banen te leiden. En ik wil ook afsluiten met, let een beetje op
elkaar in deze moeilijke tijd, laten wij hopen op het beste en een flinke dosis geluk en vooral gezondheid voor iedereen.
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Algemeen voorzitter
Comm Technisch

Comm Wedstrijdzaken
Financiële zaken
Secretarieel, sponsor, marketing
Comm Commercieel / Sponsor
Comm Ledenadministratie
Comm Jeugd
Coördinator onderbouw
Coördinator middenbouw
Coördinator bovenbouw
Coördinatie & Leden activiteiten
cie Jeugd
Coördinatie & leden activiteiten
Volwassenen
Toernooi ondersteuning
Facultatief
Commissie
Niet voetbaltechnische zaken
Coördinator meiden-damesvoetbal
Coördinator mini’s
Team Activiteiten & Inkoop

(seizoen 2019/2020)

Henk van Garderen
Rene van de Wurff (Aandachtsgebied Senioren) Vanaf 1 juni 2020
Peter Moens (TC) (Aandachtsgebied Jeugd) Vanaf 1 juni 2020
Ondersteunende leden commissie
Peter Smit, Arjen Boersma en Marc Puppels
(Tot 1 juni 2020 Gert van Dalen TC)
Peter Smit
Edwin de Ligt
Yvette Vernooij
Jan Willem Hendriks, Willem Zwambag en Pieter Rijken
Tonnie van Bentum
VOORZIEN VANUIT TC
Aanspreekpunt Peter Moens
Aanspreekpunt vanuit TC is Arjen Boersma
Rene van der Wurff in samenspraak / begeleiding met Marc Puppels
Kirsten Boersma- van Nierop, Claudia van der Made
en Simone Achterberg.
Nander Zuidema, Ronald Dijkhuizen
Caitlin Storm en Paulien Vorderman
Martin Eijnthoven en Nuno Pinheiro
Inge Vorderman (ook deelnemer act comm/inkoop)
Thamara de Ligt (ook deelnemer act comm/verkoop)
(Waarneming)Ebo Ebens

Huidige
aandachtsgebieden en
commissies. Heb je ook
belangstelling?
Laat het weten.

Ebo Ebens
Manon v.d. Burg
Luuk Diks

Versterking van bestuur
Binnen het bestuur waren nog enkele vacatures in te vullen om diverse commissies te vertegenwoordigen. Zo
had Luuk Diks al enige tijd geleden aangegeven zich terug te trekken als bestuurslid voor de bar/inkoop
commissie en daarnaast was er nog een bestuursfunctie vacant.
Het bestuur is er in de afgelopen weken in geslaagd om twee nieuwe bestuursleden te vinden om de beide
vacatures mee in te vullen. Wij zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat Ad Groenen en Jan-Willem
Hendriks hebben aangegeven het bestuur te komen versterken. Beide heren zijn geen onbekende binnen de
club en al jaren betrokken bij onze vereniging.
Zowel Ad als Jan-Willem zullen de komende periode op de achtergrond alvast ingewerkt worden en tijdens de
ALV van september officieel toetreden tot het bestuur.
Met de komst van Ad en Jan-Willem zullen de commissies op de volgende wijze binnen het bestuur
vertegenwoordigd zijn.
Verantwoordelijk(e)
Bestuurslid
Verantwoordelijk(e)
Bestuurslid
Technisch
Henk van Garderen
Activiteiten jeugd
Yvette Vernooij
Accommodatie
Henk van Garderen
Activiteiten senioren
Ad Groenen
Financieel
Edwin de Ligt
Sponsoring & Communicatie Jan-Willem Hendriks
Bar/Inkoop
Ad Groenen
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In welk team speel jij op dit moment?
Ik speel in de JO11-2
Heb je een leuk team en spelen er meer meiden in?
Het is een heel leuk team, ik zit met nog 4 andere meiden in het team.
Wat is jouw positie in het team, ik hoorde dat je keepster bent,? Kan je beter keepen dan voetballen.
Ik ben inderdaad keepster, ik heb eerst ook gevoetbald, maar ik vond keepen leuker en ik ben er ook beter in.
Volg je ook de keeperstraining?
Ja, ik train op maandag bij Dolf en op zondag ochtend bij keepersschool Klemvast in den Dolder.

De nieuwe Sari van Veenendaal
(Esmee Jägers) keept gewoon
bij ‘t Goy
Heb jij een voetbal idool?
Jeroen Zoet en Sari van Veenendaal
Als je een privé training kon krijgen van wie zou je dat willen en wat hoop je dan beter te leren?
Ik zou wel privé training van Sari van Veenendaal willen en ik zou dat beter willen leren uittrappen.
Train je thuis ook voor voetbal?
Ja, ik doe binnen planking, push ups en in de tuin of in het park train ik met m’n vader.
Je kan nu even niet trainen en of wedstrijden spelen, wat mis je het meest?
Ik mis eigenlijk alles, maar vooral de wedstrijden.
Wat is je grootste wens voor later?
Keepster in het Nederlands Elftal te worden!
Waarom moet volgens jou juist iedereen bij t Goy komen voetballen?
Omdat het bij ‘t Goy altijd heel gezellig en leuk is.
Aan wie geef je het voetbalstokje door?
Aan Jari den Doop uit de JO9-2
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Opvolger Peter Moens staat te
trappelen om te beginnen, Bram
van Hamersveld stelt zich voor.
Waar woon je en wat heeft je bij ‘ t Goy gebracht?
Ik woon in Houten met mijn vrouw en zoon in de wijk de Muren.
Lange tijd geleden (toen ik 18jr was) ben ik vanuit Houten in ’t Goy gaan voetballen. Hier heb ik 13jr in het eerste
gespeeld. Sinds deze mooie periode ben ik altijd wel verbonden gebleven aan ’t Goy in verschillende functies als
trainer, wedstrijdsecretaris, ect... en dan voor komend seizoen als hoofdtrainer van de herenselectie.
Hoe heeft jouw trainerscarrière er uit gezien? En waarom heb je ervoor gekozen om ooit te starten als trainer.
In het seizoen 2008/2009 was er geen echte trainer bij de Heren2. Op dat moment was ik speler/aanvoerder van
Heren1 waar ook toen Peter Moens hoofdtrainer was. Door mijn rol in het veld en het TC3 (nu UEFA-C) diploma
wat ik net had gehaald is mij gevraagd dit op te pakken op de zondagen. Ik deed toen in de ochtend de coaching
van Heren2 en speelde in de middag in Heren1.
Dit seizoen heeft Luck Nafzger mij benaderd om in seizoen 2009/2010 de D1 (huidige O13) te gaan trainen waar
een talentvolle lichting (waarvan er nu spelers in de herenselectie zitten) aanstaande was. Hier ben ik vol voor
gegaan en sindsdien besmet met het trainersvirus.
Na 3jr de jeugd bij ’t Goy te hebben getraind heb ik de overstap gemaakt naar sv Houten waar ik de C1 (nu O15)
op divisie-niveau onder mijn hoede kreeg. Uiteindelijk ben ik weer bij ’t Goy beland toen Jerco de Bruin
hoofdtrainer werd van de herenselectie en mij als assistent wilde hebben. Ik ben bij Jerco drie jaar actief geweest
als assistent waar ik het derde seizoen ook trainer was van de JO17-1 van ’t Goy.
daarom mooi dat mij een aanbod voor het hoofdtrainerschap bij de herenselectie werd gedaan. Dit maakt voor
mij de cirkel rond als het gaat om mijn periode als trainer bij ’t Goy en sluit dit tevens aan op mijn gezonde
ambitie(s) als trainer.

Waar moet een team aan voldoen wil je er voldoende plezier en energie uithalen.
Een team moet de juiste drive & discipline hebben om het maximale eruit te halen. Ik kan heel slecht tegen
spelers die de kantjes ervan aflopen en niet willen bijdragen aan het teambelang.
Als je met elkaar hier samen op een open en eerlijke manier volledig voor gaat en je hierdoor maximaal
ontwikkelt komt de voldoening en daarnaast het plezier vanzelf.
Uiteindelijk gaat het om plezier in het spelletje te hebben maar ik geloof er niet in dat dit haalbaar is als je zelf
niet het maximale geeft.
Van een goede dosis (voetbal)humor in de groep kan ik natuurlijk ook genieten ☺
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Wat zijn jouw kwaliteiten die een team juist beter
maken?
In beginsel zal ik heel duidelijk zijn welke regels,
normen en waarden er gelden voor de selectie.
Duidelijke kaders, goede discipline en iedereen op
gelijke waarde behandelen is wat elk team nodig heeft
en bijdraagt aan ontwikkeling van een team of individu.
Vervolgens zal je de groep moeten analyseren en bepalen
waar de eerste behoeftes liggen om aan te pakken. Door
mijn gerichte visie en standvastigheid zal er gewerkt
worden aan team met een eigen gezicht (speelstijl) en ik
denk dat hierin mijn kwaliteiten liggen. Dit zijn afspraken
en automatisme die je terugziet in bijvoorbeeld balbezit
of juist als we de bal niet hebben.

Wat wil je vooral nog vertellen wat je nu niet is
gevraagd.?
Het lijkt mij duidelijk dat ik zin heb in de
uitdaging bij deze mooie vereniging en ik ga
ervan uit dat ik veel mensen, die de club een
warm hart toedragen, de komende periode
spreek.
Voor nu wens ik iedereen heel veel gezondheid
toe en zorg ervoor dat je dierbare blijft
waarderen en hun dit laat voelen/merken.
Het is te hopen dat deze bizarre en moeilijke
periode snel voorbij is met zo min mogelijk
persoonlijke schade want uiteindelijk is voetbal
maar bijzaak.

Heb je voor het komend seizoen al sportieve ambities?
Als ik kijk naar de groep die er nu staat, is deze
grotendeels gelijk aan de selectie waarmee we drie
seizoenen geleden nacompetitie voor promotie
speelden onder leiding van Jerco (waar ik assistent
was). Als je bedenkt dat deze groep nu twee jaar verder
is in haar ontwikkeling en je daarbij de spelers die
doorkomen vanuit de O19-selectie + eventuele
versterkingen van buitenaf meerekent, dan moet ik de
concluderen dat de ambities hoger moeten zijn dan de
onderkant middenmoot waar ‘T Goy nu bivakkeert met
zowel H1 en H2. Deze jonge groep heeft potentie om
boven in de middenmoot te spelen en mee te doen om
promotieplekken. Als je daar eenmaal aan ruikt dan
weet ik zeker dat deze groep gretig genoeg is om het
maximale eruit te halen… maar dat begint natuurlijk bij
hun eigen drive.
Bovenstaande zijn natuurlijk ambities qua stand en
niveau maar daarnaast zijn er ook ambities om spelers
te laten leren, ontwikkelen en plezier te hebben.

Als je € 1000 krijgt met het verzoek deze te
besteden aan de vereniging, welke invulling
zou je daaraan geven?
Op dit moment zal ik elke euro direct
teruggeven aan de club omdat ik denk dat we
elke euro nu hard kunnen gebruiken gezien de
financiële situatie die elke club ondergaat n.a.v.
het Corona-tijdperk. Gaan we uit van een
gezonde situatie dan zal ik deze €1000,gedeeltelijk aan de (kleinste)jeugd schenken
aangezien dit de toekomst is van de club.
Het andere gedeelte stop ik in een feestavond of
gezellige BBQ waar ik alle hardwerkende
vrijwilligers uitnodig als bedankje voor hun
tomeloze inzet. Dit is de kracht van een club als ’t
Goy.

Dit alles zal een traject zijn wat niet even binnen enkele
weken is gerealiseerd… vandaar dat ik ook voor drie
seizoenen heb getekend.
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De directe begeleiding voor het aankomende
seizoen ziet er als volgt uit;

Peter Moens is jouw voorganger (geweest), wat zal de
grootste verandering voor het team zijn met jouw
komst?
Elke trainer heeft zijn eigen visie en spelopvatting
waardoor dit een verandering kan zijn voor de selectie. Ik
heb zelf onder Peter Moens gespeeld en natuurlijk
verschillen wij van visie maar dit zal niet immens groot
zijn. Ik weet wel zeker dat ik meer eis van mijn spelers als
het gaat om (team)discipline, commitment en drive.

Marco Tangelder (training herenselectie en
coaching heren 2)
Siebe van Kuilenburg (coaching heren 2)
Mitchel Scholten (stage lopen in kader van
UEFA-C, training en coaching heren 1)
Bram van Hamersveld ( training herenselectie
en coaching zondag heren 1)
Arie Spitoven (coaching heren 1)
Jeroen den Houdijker (teammanager heren 1,
selectie)
Renato Oosterman (medische ondersteuning)
Jos Zwambag (ass. scheidsrechter)

Bram in actie voor ‘t Goy

Ad Groenen (ALV Sept 2020)
Commissies Bar-Inkoop en Act Senioren

Bram in actie voor ‘t Goy

Overzicht bestuur

Henk van Garderen
Algemeen Voorzitter

Jan-Willem Hendriks
Commissie Sponsoring & Communicatie (ALV Sept 2020)

Yvette Vernooij
Commissie activiteiten Jeugd
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Edwin de Ligt
Commissie financieel

