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Nieuws uit de TC 

Nog maar net gestart 
met de voorjaars-
competitie maar de 
voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen zijn 
ook al weer begonnen 
Er start een 
inventarisatie voor 
trainers en leiders om 
de beschikbaarheid 
voor het nieuwe 
seizoen vast te stellen.  
 
In het verlengde 
daarvan zal ook 
worden gekeken met 
hoeveel teams we het 
nieuwe seizoen in gaan. 
Oftewel, wie blijft 
lekker voetballen bij de 
leukste vereniging 
binnen de  regio. 
We streven er  naar 
medio  maart  
duidelijkheid te hebben 
hoe het nieuwe seizoen 
er ongeveer uit gaat 
zien. 

 
 

 

 
 
In een uitverkocht Theater Aan de Slinger werden op 3 februari jl. de sportprijzen in 
het inmiddels al weer 9e sportgala van Houten uitgereikt. 

 In de categorieën  Sporter, Sportploeg, Sporttalent en Sportvrijwilliger van het jaar 
waren er uiteindelijk drie nominaties per categorie. Daarnaast was er ook een extra 
prijs in de categorie  jubileumvereniging. In deze laatste categorie won de Tour van 
Schalkwijk een mooie prijs om deze culturele traditie te blijven ondersteunen.  

Leuk dat wij als kleinere verenging behoorde tot de genomineerden in de categorie 
Sportvrijwilliger van het Jaar. En dan is het de vakjury die onze verenging de prijs gunde 
vanwege succesvolle verbeteringen en resultaten in het afgelopen jaar waaronder de 
bijzondere marketingcampagne. Ruben Uppelschoten en Ebo Ebens mochten de 
prijzen in ontvangst nemen voor hun directe bijdrage. Maar natuurlijk staan zij 
symbool voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. Want we doen het met elkaar en 
hebben elkaar ook hard nodig. Dus uiteindelijk hebben we allemaal deze prijs 
gewonnen. Met trots hebben we de prijzen en complimenten in ontvangst genomen 
maar geven deze graag door AAN JULLIE. 

Vv ’t Goy wint prijs Vrijwilliger van 

2019 Houten  
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Marco Tangelder 

   

 
Wie van deze twee is Marco? 

 
  

Wie is Marco Tangelder? 
Ik ben geboren op 22 november 1971 en heb tot nu toe altijd in Schalkwijk gewoond. 
Vanaf mijn 6e verjaardag ben ik lid geworden van de plaatselijk vv Schalkwijk waar ik de hele jeugd 
heb doorlopen en later in de selectie heb gespeeld. 
Van mijn 20e tot aan mijn 29e in het eerste, daarna tot aan mijn 35 in het 2e waarvan de laatste 3 
jaar als speler leider. In de tussen periode ben ik jeugdleider geweest, jeugdtrainer, jeugdbestuur en 
assistent-trainer van de selectie.  
In Schalkwijk heb ik ook mijn kleuter en basisschool gevolgd, en ben daarna naar de LTS De 
Lunenborg gegaan in Utrecht waar ik de richting metaal ben gaan doen. 
Ik heb jaren als monteur metaal verspanende machines gewerkt en als hydrauliek monteur. Sinds 
2003 ben ik in de verkoop terecht gekomen van hydraulische componenten, eerst voor een bedrijf 
uit België, en sinds 2013 doe ik dat voor R&S Hydrauliek uit Zwijndrecht. Ik ben sinds 12 mei 2000 
getrouwd met Jacqueline Goes, en samen hebben wij twee dochters Zoë (18) en Yinte (13) die 
beide op de voetbal zitten. 
Wat is je relatie met onze club? 
Nou eigenlijk niks in eerste instantie, alleen dat ik in de jeugd weleens tegen ze moest spelen 
(lichting Sidney Vermeulen, Arjan de Ligt). En later ook met het eerste elftal, toen tegen Hugo 
Uijtewaal, Ronald Wieman, Ad Groene, Sjaak Spithoven, Dennis Vermeulen enz. Later kwam de 
streekderby weer terug in de vorm zoals hij nu staat, in het begin uit en thuis op zaterdag 
momenteel alleen de wedstrijd in Schalkwijk nog op zaterdag. In de laatste derby’s heb ik weleens 
plaats genomen op de bank toen nog naast de trainer bij vv Schalkwijk.  
De laatste jaren heb ik met Peter (Moens) op de bank gezeten nu aan de kant van vv ’t Goy en dat 
ging zoals ik dat graag wilde. 
Je komt uit Schalkwijk….hoe ben je daar beland? 
Geboren en getogen, altijd aan de Jonkheer Ramweg gewoond tot dat Jacqueline en ik in De Groes 
een huis konden kopen. Hier hebben we 18 jaar gewoond, waarnaar wij mijn ouderlijke huis hebben 
gekocht van mijn moeder die nu in De Wiese woont.  
Dus ik woon weer heerlijk aan de Jonkheer Ramweg, en hopelijk nog heel lang.  
De zomer is nog niet in aantocht, maar de meeste mensen zijn al druk met zoeken naar een 
vakantiebestemming.  
Hoe ziet jouw ideale zomer eruit? 
Mijn ideale zomer: we zijn verzot op Italië, de mensen, het eten, de gebouwen en streken. Het 
liefste aan het strand, temperatuur is altijd goed. Het liefste ga ik met de auto, en met het inpakken 
begint mijn vakantie dan op weg en we zien wel wanneer we stoppen, meestal een tank verder. 
Veel muziek mee, ook voor de nacht en dan zorgen dat we met zijn alle goed en veilig aankomen. 
Als dit is gelukt, eerst een bakkie koffie scoren en dan is het vaak zon, zee, strand en zwembad voor 
ons. Max 2 weken daarna ben ik er wel weer klaar mee, en wil graag naar huis waar ik ook graag 
ben. Ik hoef namelijk niet weg om een ontspannen gevoel te krijgen, ik woon heerlijk en daar kan ik 
ook goed van genieten. Voor aankomend jaar hebben we trouwens iets gehuurd in Zeeland, maar 
dat gaat ook helemaal goed komen. 
En heb je daarbij nog een favoriete zomerhit? 
Pffffffffff, dat is een lastige, als we ver moeten rijden komt altijd Fleetwood Mac voorbij. Heerlijke 
muziek niet te haastig. Maar ik ben heel breed wat betreft muziek, House, Techno, Rock en de 
gewone top 40 ik kan het allemaal wel waarderen. 
Stel dat vv t Goy een mystery guest mag uitnodigingen. Wie zou jij dan eens op de club willen 
hebben tijdens een trainingsavond.? 
Frank Rijkaard – Zeer goede voetballer en trainer, maar is ineens van het podium verdwenen ik zou 
graag willen weten waarom. Nadat hij een demonstratie training hebt gegeven natuurlijk.  
Aan wie geef jij het stokje door voor de volgende InGoy? 
Dit kan er maar 1 zijn natuurlijk; Peter Moens de Hoofdtrainer die afscheid gaat nemen na 2 jaar als 
hoofdtrainer en zich bij de club met de onderbouw bezig gaat houden.  

Op de stip met ……… 

 



De InGoy 
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Domein Bemensing 

Algemeen voorzitter Henk van Garderen 

Comm Technisch Gert van Dalen (Vz), Rene van de Wurff en Peter Moens 

Ondersteunende leden commissie 

Peter Smit, Arjen Bosma en Marc Puppels 

Comm Wedstrijdzaken Peter Smit 

Financiële zaken Edwin de Ligt 

Secretarieel, sponsor, marketing Yvette Vernooij 

Comm Commercieel Jan Willem Hendriks, Willem Zwambag en Pieter Rijken 

Comm Ledenadministratie Tonnie van Bentum 

Coördinator mini’s Manon van de Burg 

Coördinator onderbouw Peter Moens (waarneming) 

Coördinator middenbouw Arjen Bosma vanuit TC 

Coördinator bovenbouw Rene van der Wurff in samenspraak begeleiding met 

Marc Puppels 

Coördinator Comm Jeugd & 

Plezier  

Kirsten Punt en Claudia van der Made 

Coördinator Team Niet 

voetbaltechnische zaken 

Jolanda van Raamsdonk en Ebo Ebens 

Coördinator meiden 

damesvoetbal 

Ebo Ebens (waarneming) 

Coördinator mini’s Manon v.d. Burg 

Team Activiteiten & Inkoop 

Bar commissie 

Luuk Diks 

Inge Vorderman en Thamara de Ligt 

 

  

Overzicht belangrijkste commissies / functies 
binnen de vereniging 

Wist je dat sinds de AH is 

verbouwd in Houten- 

Centrum Kimberley (Vr1) 

daar graag altijd wilt 

blijven werken en niet 

meer naar school wilt 

Wist je dat de MO17 in de 

eerste klasse laat zien dat 

ze gewoon goed kunnen 

voetballen en daardoor 

mede koploper zijn. 

Wist je dat Tamara van  

Vr1 haar debuut heeft 

gemaakt als keepster 

onder toeziend oog van 

de vaste keepster 

Yacinthe. 

Wist je dat vv t Goy is 

genomineerd voor de prijs 

van Sportvrijwilliger van 

Houten in de personen 

van Ruben Uppelschoten 

en Ebo Ebens. Zie 

hierboven, blijkt 

inmiddels een succesvolle 

nominatie.. 

 

 

  

 

Voorbereiding seizoen 2020-2021 

 
Dat we de voorbereidingen binnen t Goy al zeer serieus nemen blijkt al uit de aanstelling 

van de nieuwe hoofdtrainer bij de heren1 (tweede van links) en de verzorger Renato 

Oosterman (rechts). Zij zullen ’t Goy in het nieuwe seizoen dus komen versterken. Zij zijn 

beide geen onbekende en na een korte onderbreking zijn zij weer terug bij ’t Goy.  

Net zo mooi is dat de huidige hoofdtrainer heren behouden blijft en zich gaat richten op 

de ontwikkeling van de onder- en middenbouw.  
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Wie is Sanne Westra? 
Mijn naam Sanne Westra, 10 jaar oud. Ik voetbal bij de JO11-2, een superleuk 
team met 5 meiden en 6 jongens. Naast voetbal is dansen (urban) mijn grote 
hobby. Mijn grote voorbeelden zijn de Oranje Leeuwinnen. Ik ben al een paar 
keer bij een wedstrijd wezen kijken. 
Hoe lang speel je al bij vv t Goy? 
Ruim3 jaar 
Wanneer is voor jou een wedstrijd geslaagd?  
Als het gezellig is en goed spelen en als we winnen natuurlijk! 
Welke positie vind jij het fijnste op het veld en vertel waarom?  
Ik vind spits het leukst omdat je dan sneller kan scoren. 
Welke oefeningen van jouw trainingen vind je het minst leuk en welke juist het 
leukst?  
Leukst: een afwissend parcours. 
Minst leuk: lummelen/ rondo. 
Van welke bekende voetballer zou je wel eens een training willen krijgen?  
Jackie Groenen of Lieke Martens  
Aan wie geef jij het stokje door voor de volgende InGoy?  
Onze keepster: Esmee Jägers. 
 

_____________________________ 

 
Vv ’t Goy heeft een zeer actieve jeugdtak. In deze uitgave een topper aan 

het woord uit de J011-2!  

 

 

 
 

Wist je dat we dit seizoen een 
zeer actieve activiteiten-
commissie hebben. Dat we 
hierdoor een  eigen 
voetbaltoernooi gaan krijgen 
en natuurlijk hopen dat 
zoveel mogelijk teams 
hieraan gaan deelnemen. Zie 
ook de folder met activiteiten 
onderaan in deze InGoy. 

Wist je dat de SportEasy 
app door trainers, 

leiders en ouders van  
super handig wordt 

gevonden! Maar zo heb 
je ook de Teamapp 

Teamstuff, gratis en 
makkelijk in gebruik 

  

Wist je dat Ted uit de 

JO19 ongelukkig ten val 

is gekomen en hij zijn 

wintersport helaas 

passiever moet 

doorbrengen 



De InGoy 
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v.v. ’t Goy zet vruchtbare samenwerking met 

Fysio workshop uit Houten voort! 
  
Onder het mom van voorkomen is beter dan genezen 
hebben wij de samenwerking met Fysioworkshop 
afgelopen jaar uitgebreid. Naast het sponsoren van onze 
club wordt er ook actiever informatie gedeeld. Hierbij zijn 
er speciale avonden georganiseerd voor trainers en leiders 
om de achtergrond te begrijpen van een goede warming-up 
en hebben we op onze website een speciale sectie blessure 
preventie. Op deze pagina staat meer uitleg en filmpjes ter 
voorkoming van blessures. 
  
Waarom doen wij dit als vereniging. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen goed de tijd neemt om zijn 
lichamelijk goed voor te bereiden op je sport. Dit kan de 
kans op blessures verkleinen. Niemand wil aan de zijlijn 
staan en zeker niet voor een langere periode. Dus naast je 
voetbaltraining kan je werken aan je zwaktes en 
beperkingen. Daarbij helpen de specialisten van 
Fysioworkshop de Club en onze leden graag met advies en 
begeleiding bij een onverwachtse blessure maar nog 
belangrijker bij blessure preventie. 
  
Als een speler of team meer wil weten over dit soort 
onderwerpen kijk dan even op onze website of neem 
contact op met Damian Murphy van Fysio Workshop. Ook 
kan je bij Fysio Workshop terecht als je toch geblesseerd 
raakt. Het eerste consult is gratis om vast te stellen of 
fysiotherapie nodig is of niet. Zij geven graags tips en advies 
aan de spelers van v.v. ‘t Goy. 
 

 

Wil je in contact komen met Fysioworkshop 
Houten? 

Dat kan via www.fysioworkshop.nl of bel 030 
639 0204. 

 

 
Deze InGoy staan we stil bij de Mystery 
Guest. We geven in deze en de volgende 
InGoy wat aanwijzingen. Eind mei zullen we 
onder de goede inzenders een leuke prijs 
verloten die bij jou past? 
 
Aanwijzingen 
 

▪ Deze persoon heeft geen halve schaar 
nodig?  
 

▪ 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 
 

▪ Ze is er één van de drie die heeft 
gevoetbald 
 

▪ Op sommige dagen is ze heel dichtbij 
 
 
 

 

http://www.fysioworkshop.nl/
http://www.fysioworkshop.nl/
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De eerste “Clubnacht “ is een feit. Met tal van optredens en een 
gevarieerd programma is dit één van de nieuwe activiteiten die 
door de activiteitencie is bedacht. Alle talent kwam hier samen en 
dan blijkt ook wel dat niemand (meer) hoeft te playbacken.  Live is 
beter. 

Leuke bijverdienste gezocht !!! 

 
Op het sportcomplex is nog ruimte langs onze 

velden voor extra reclame borden. Deze 
ruimte zouden we in 2020 graag invullen met 

nieuwe bedrijven die reclame willen maken bij 
onze club. Voor de club is het verhuren van 

reclameruimte langs het veld een belangrijke 
inkomstenbron welke wij gebruiken ten goede 

van het betaalbaar houden van sporten, 
onderhoud van het sportcomplex en 

investeringen in trainingsmiddelen en trainers. 
 

Om deze doelstelling te halen kunnen we de 
hulp van onze leden goed gebruiken en voor 

jullie hulp hebben we een interessante 
beloning klaar staan. Elk lid welke een voor 
ons nieuw bedrijf (mogen er ook meer zijn) 

aandraagt wat reclameruimte wil huren langs 
onze velden ontvangt afhankelijk van de duur 

van de overeenkomst een cadeaubon van 
BOL.COM ter waarde van € 20 (3-jr) of  

€ 25 (5-jr). 
 

Om jullie een idee te geven de huur van 
reclameruimte langs het veld kost mocht je 

een geïnteresseerde spreken. 
Dit is € 175 bij een 3-jarige overeenkomst en € 

150 bij een 5-jarige overeenkomst. De 
huurprijs is exclusief aanschaf reclamebord 

t.w.v. € 295,00 ex BTW. 
 

Ook zoeken wij nog leden die het leuk vinden 
om de sponsorcommissie te komen 

versterken. Heb je hierin interesse meld je dan 
aan via info@vvtgoy.nl 

  

 

mailto:info@vvtgoy.nl
mailto:info@vvtgoy.nl
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Iedereen kan en mag lid worden, sluit je aan bij de CLUB van 100 want een CLUB van 200 is nog leuker. 

 
 
 

 
 De Club van 100 heeft als doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, 
vooral ten behoeve van de jeugd en/of in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden door 

het bestuur gemaakt. Als lid van de Club van 100 kunt u ook zelf ideeën aandragen. Ook kan het bestuur voorstellen 
neerleggen bij de leden van de Club van 100. Het inschrijfformulier staat op de site maar aanmelden via info@vvtgoy.nl 

mag natuurlijk ook. Voor slechts € 50 per seizoen komt u naam ook op dit bord en steunt u t Goy. 

  

mailto:info@vvtgoy.nl
mailto:info@vvtgoy.nl
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Gezocht: Vrijwilliger Social Media 
(studenten ook van harte welkom!!) 
Social Media is steeds belangrijker voor onze 
club. Ons nieuws wordt naar buiten gebracht via 
onze website, twitter, facebook en Instagram. 
Daarnaast gebruiken we regelmatig Voetbal.nl 
(mobiele app) 
Wanneer er nieuws is, dient deze zo snel 
mogelijk gecommuniceerd te worden. Om deze 
reden zoeken wij nog naar extra enthousiaste 
vrijwilliger(s) welke tijd hebben om bijvoorbeeld 
overdag of desnoods nog in de avonduren iets te 
kunnen plaatsen op onze clubkanalen. 
Voor onze website is het kunnen werken met 
WordPress een pre. Voor Facebook, Twitter en 
Instagram zou het handig zijn als je met 
Photoshop overweg kunt. Ben je bezig met 
marketing, communicatie of een ander studie 
waar social media een rol speelt, dan staat het 
natuurlijk ook nog eens altijd goed op je C.V.   
Qua tijdsbesteding moet je denken aan 
gemiddeld 1 uur per week en minimaal 1 
vergadering (1,5 uur) per maand.  
Indien je interesse hebt wordt je onderdeel van 
onze communicatiecommissie. Interesse? 
Reageer via: info@vvtgoy.nl 

 

mailto:info@vvtgoy.nl
mailto:info@vvtgoy.nl
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Interview met Daphne de Rooij 

speelster van VR-1  
 

 
Vertel eens iets over jezelf 
Ik ben Daphne de Rooij en 18 jaar oud! Ik ben 1e jaars student verpleegkundige in 
Utrecht. Daarnaast werk ik bij de Vitras. Ik vind het erg leuk om leuke dingen met 
familie en vrienden te doen.   
Welke positie op het veld past het beste bij mij en waarom? 
Ik het begin van het seizoen was het even zoeken, maar na een tijdje kwamen we er 
achter dat de voorste linie het beste bij mij past. Ik denk dat de voorste linie het beste 
bij mij past, omdat ik het leuk vind om acties te maken en voorzetten te geven.  
Wat maakt het voor mij leuk om nog 3 keer per week op het veld te staan? 
Voor mij maakt het team het toch altijd toch wel leuk om op het veld te staan. Met 
sommige meiden uit mijn team voetbal ik best wel lang, dus dat vind ik vooral heel 
leuk, want je kent elkaar dan best wel goed.  
Wat zouden de heren van het vrouwen voetbal kunnen leren en andersom? 
Ik denk dat de heren qua sportiviteit van de dames kunnen leren. Technisch en tactisch 
kunnen wij als dames nog wat van de heren leren.  
Welk nummer gaat op volumeknop max? 
Ik heb eigenlijk nooit echt een vast nummer die op de max volume knop staat. Omdat 
ik veel soorten muziek leuk vind.  
Welk restaurant ben je voor het laatst geweest en met wie? 
Ik ben voor het laatst in Wijk geweest bij Dorestad met mijn ouders, zus en zwager.  
Hoe ziet jouw carnaval in t Goy eruit? 
Ik ga dit jaar langs de kant naar de optocht in t Goy kijken.  
Aan wie geef je het stokje door voor de volgende InGoy? 
Ik geef het stokje door aan Samantha Oosterom.   
 
 
 
 


