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Het is ruim 15 jaar geleden dat ik op vrijdagavond vanu-

it Goes naar Nieuwdorp vloog. Ik was destijds trainer van 

VC Vlissingen A1 en we speelde die avond de finale van de 

‘drillers cup’ op Nieuwdorp tegen JVOZ A1. De uitslag was 

5-0 in het voordeel van VC Vlissingen A1, wij traden aan 

met een ijzersterk elftal dat onder meer bestond uit Tom 

Blomaard, Roycel James, Khalid el Hattach, Roniel Uranie, 

Rutger Vergouwe, Zeki Mayo & Rafael Vulin. Superspits Yves 

Nyemb was er bij ons niet bij, hij was op stage bij Cercle 

Brugge. De volgende ochtend had ik een gemiste oproep, 

ik belde terug en kreeg de vraag of ik interesse had om vol-

gend seizoen JVOZ O16 te doen. Ik twijfelde geen moment, 

ging op gesprek en besloot 4x per week om 08.15 uur te 

gaan trainen met JVOZ O16. In een heerlijk frisse omgev-

ing heb ik alle ruimte gehad om mezelf te ontwikkelen als 

trainer en als mens, na de training zaten we soms urenlang 

te ouwehoeren over voetbal maar ook alledaagse andere 

zaken. Dolf Roks, Dennis & Gerard de Nooijer, Rogier Veen-

stra, Marcel Lourens en ga zo maar door bleven regelmatig 

hangen voor eindeloze gesprekken. 

Vorig seizoen hebben we een in mijn ogen een flinke slag 

geslagen door Joshua van Dolder en Istvan Bakx aan te 

stellen als zijnde HJO onderbouw en HJO bovenbouw. 

Met Joshua en Istvan is er frisheid gekomen en wordt er 

nog meer tijd en energie gestoken in de opleiding. Er zijn 

gesprekken tussen de linies met trainers en de individuele 

ontwikkeling van de spelers en speelsters wordt nog nau-

wlettender in de gaten gehouden.

Sinds dit seizoen is er een O18 toegevoegd aan de opleid-

ing, een aantal nieuwe gezichten zijn aangesloten en eind 

november promoveerde O18 direct naar divisie 5 door in 

een directe ontmoeting af te rekenen met concurrent JSV 

Nieuwegein. De frisheid waarmee de O18 speelt is een 

genot om naar te kijken, de combinatie van vaardige spel-

ers die al jaren in de opleiding zitten en frisse nieuwe spel-

ers zorgen hiervoor.

Tot slot werd er in de 1e fase van het seizoen een slag gesla-

gen dankzij een aantal sponsoren. Het nieuwe videoanaly-

sesysteem en het datasysteem van statsports zorgen voor 

een volgende stap binnen het monitoren van de talenten.

Niels Slager
Hoofd jeugdopleiding

VOORWOORD
v.l.n.r.: Istvan Bakx, 
Niels Slager & Joshua 
van Dolder 

De samenwerking en de relatie met het toenmalige ent-

housiaste bestuur is niet altijd over rozen gegaan. Het gaf 

soms de nodige spanningen. Bijvoorbeeld de wens om ’s 

morgens vroeg (deels voor en deels onder schooltijd) te train-

en en dan toch weer liever in de middag. En daar moesten de 

roosters voor de hele school op worden aangepast en dat is 

geen kleine ingreep. Maar door vallen en opstaan is er een 

heel mooie samenwerking ontstaan. 

Nu zijn we inmiddels jaren verder en ben ik geen directeur 

meer, maar met pensioen en werd mij gevraagd om voor-

zitter te worden van de JVOZ. Een vraag die mij al vaker 

gesteld was en die ik al van verre zag aankomen. In mijn 

werkzame leven was dat onmogelijk (2 petten opzetten kan 

niet). Maar na een paar maanden wat langs de zijlijn mee-

kijken ben ik vanaf december 2021 officieel voorzitter van het 

bestuur. 

Wat ik aantrof was een aangename verrassing! Ik ben onder 

de indruk geraakt van de verregaande professionalisering 

van de technische staf, van de vrijwilligers die met hart en 

ziel hun bijdrage leveren en van de inzet en kwaliteit van het 

Al sinds de oprichting van de JVOZ (2004), toen we nog in Kortgene speelden ben ik, Eugene, betrokken geweest bij het 
wel en wee van deze vereniging. Eerst als belangstellende, maar al snel (2006) als partner. Als directeur van het Schel-
demond College, de enige Topsporttalentschool van Zeeland, werd mij de vraag gesteld door de toenmalige oprichters 
(Dennis, Gerard en Dolf) of we niet intensief konden gaan samenwerken. Spelen en trainen gefaciliteerd door de school. 
Voetballen op een zo hoog mogelijk niveau gekoppeld aan een passende schoolopleiding op niveau. Van die samenwer-
king heb ik nooit spijt gehad en de school ook niet. Het heeft er voor gezorgd dat er een nieuwe dynamiek ontstond in 
de school, er kwamen plots leerlingen de school binnen uit heel Zeeland. Maar ook de docenten moesten wennen aan 
het feit dat er meer is in het leven van een jongere dan hun eigen vak, dat ze ook beschouwden als topsport. 

HET BESTUUR

huidige bestuur. Met grote dank ook aan mijn 2 belang-

rijkste voorgangers (John Dane en Roel Latuheru). Maar ook 

dankzij de bestuurder/ penningmeester van het eerste uur, 

de onverwoestbare: Jon Herselman is er een sfeer en klimaat 

gecreëerd waarin het ontzettend prettig werken is. Aan-

gevuld met de kwaliteiten van Kevin van Iersel (technische 

zaken), Ricardo van Lunteren (commerciële zaken) en onze 

secretaris Esther Vendrik kwam ik terecht in een warm bad. 

Ieder kent zijn/ haar taak, de lijntjes zijn kort en wordt er ook 

binnen het bestuur heel professioneel gewerkt. Helaas heeft 

Esther te kennen gegeven dat ze haar termijn niet verder 

wil verlengen, iets wat we met spijt moeten respecteren. 

Een nieuw bestuurslid vinden is in deze tijd geen makkelijke 

opgave, maar we zijn verheugd dat we een  opvolgster heb-

ben gevonden: Manon de Ruijsscher – Boomert. Wij wensen 

haar een fijne tijd in ons bestuur. 

Als bestuur staan we ook dit jaar voor een aantal belang-

rijke uitdagingen. We willen de vereniging financieel ook 

op de langere termijn gezond houden, het contract met 

Sparta loopt ten einde (hoe en met wie gaan we verder?), 

hoe gaat de voetbalschool zich verder ontwikkelen, de 

accommodatie (velden/kleedkamers/home) verdient een 

upgrade en het belangrijkste: hoe kunnen we onze talenten 

een nog kwalitatief betere opleiding geven zodat ze zowel 

op het veld als op school het optimale uit zichzelf halen. 

Pagina |  04JVOZ MAGAZINE 2023 Pagina |  05 JVOZ MAGAZINE 2023



GYLERMO SIEREVELD
Vanaf wanneer wist je dat je profvoetballer wilde worden?
Sinds dat ik begon met voetballen bij VC Vlissingen bij de Mini stars. 

Vanaf dat moment wist ik eigenlijk al dat ik profvoetballer wilde 

worden.

Hoe omschrijf je je tijd bij de JVOZ?
Ik heb vanaf D2 bij JVOZ gevoetbald en heb er in totaal 6 jaar 

gespeeld. Het waren hele mooie en leuke jaren voor mij. Ik heb in 

die jaren veel geleerd als voetballer en ben er opgegroeid van kleine 

jongen naar een jong volwassenen. 

Wat waren voor jou de echte hoogtepunten bij JVOZ?
De wedstrijd die mij altijd is bijgebleven is de degradatie finale Spar-

taan ‘20 JO17– JVOZ JO17 in het Sparta stadion. Dat was mijn laatste 

wedstijd voor JVOZ. Wij hebben die wedstrijd met 7-1 gewonnen en 

hierdoor zijn we niet gedegradeerd. Dat was fantastisch. 

Zou je iets anders doen aan de tijd bij JVOZ?
Hahaha.. Beter luisteren naar iedereen. Ik zou vooral van mijn trainers 

meer aannemen. 

Wat voor voetballer ben jij op dit moment?
Ik ben een jongen die niet tegen zijn verlies kan en die altijd volop de 

strijd aangaat. Ik ben goed in duels, redelijk snel en heb een goede 

inspeelpass. 

Wat is je doel voor dit huidige seizoen?
Basisspeler worden in de zin van elke wedstrijd 90 minuten spelen. 

Een ander doel is om te promoveren met ADO. 

Wat is de belangrijke voetballes die je hebt gekregen? 
Van mijn vader kreeg ik de les: je moet niet genoegen nemen met 

wat je al hebt. Je moet altijd door blijven pakken.

Aan 3 oud-teamgenoten heb ik gevraagd hoe zij jou zouden 
omschrijven. Heb jij enig idee hoe ze jou beschrijven?
Iemand die niet tegen zijn verlies kan en af en toe een slaapkop haha. 

Soms moet ik nog even opstarten aan het begin van de training. Mijn 

teamgenoten zeggen dan altijd dat ik een slaapkop ben en dat ik 

wakker moet worden.
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Ruben Ligeon: Een fysiek sterke 
verdediger met een goede pass. 
Gylermo staat altijd open om te 
leren en kwam altijd met een 
lach op de club.
Teamgenoot NAC Yassine Azzagari: Een goede 

voetballer die NIET tegen zijn 
verlies kan.
Teamgenoot JVOZ & NAC

Eszra Mual: Zowel binnen als 
buiten het veld was Gylermo 
altijd wel het mannetje van de 
groep. Tijdens een training of 
wedstrijd wilde hij altijd winnen 
en hield echt niet van verliezen.
Teamgenoot JVOZ

Gylermo Siereveld is begonnen met voetbal-
len bij JVOZ in de D2, 6 jaar later maakte hij de 
overstap naar NAC Breda en speelt sinds dit 
seizoen (22/23) bij ADO Den Haag.

RESTAURANT
POSEIDON

EEN GEZELLIG RESTAURANT
WAAR U GASTVRIJ WORDT

ONTVANGEN
 

Zeilmarkt 22, Vlissingen
www.restaurantposeidon.nl



- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Gertjan Louweret, Rueban de Queljoe, Milow Grootjans, 
Tim Elenbaas, Thiemo de Bruin, Mika Corstanje, Maxim Acton, Dieudonné Sisi, 
Jennifer Man, Julian Louweret, Quinten de Ruijsscher, James Wonnink, Melle 
Harinck, Luciani Rademaker, Kensley Man en Christian Wisse
Onderste rij v.l.n.r.: Rafael van der Linde, Aleksej Sakan, Jort Wisse, Mart van der 
Vliet, Dennis de Waal, Rob de Baar, Cas de Waal, Luka Milic, Sem But en Lars van 
der Broek 

team JVOZ O11 | Hoofdklasse

Cas de Waal Mart van der Vliet Aleksej Sakan James Wonnink
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Jort Wisse Julian Louweret Kensley Man Lars van der Broek Jennifer Man 

Mika Corstanje Milow Grootjans Quinten de Ruijsscher Rafael van der Linde

Rueban de Queljoe Sem But Thiemo de Bruin Tim Elenbaas

Christian Wisse

Luka Milic Luciani Rademaker Maxim Acton Melle Harinck

Dennis de Waal Dieudonné Sisi Gertjan Louweret Rob de Baar

Pagina |  09 JVOZ MAGAZINE 2023



- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Martijn Jansen, Sam Capello, Salvio Rodrigues Espírito Santo, 
Jermaine Benito, Giovani Milic, Giorgos Papapostolou, Nils Polderman, Jimmie 
Weststrate, Bram Kleinepier, Owen van Belzen, Jayven Jansen, Eszra Mual en 
Andre Riemens
Onderste rij v.l.n.r.: Joey Riemens, Rafael Papapostolou, Blitz Sutin, Sky Lagendijk, 
Robin Jilleba, Jesper Harinck, Jop Doosjen, Aimy de Haze, Pepijn Sijrier en Semmy 
de Punder

team JVOZ O12 | Divisie 2 Amateur

Jop Doosjen Sky Lagendijk Aimy de Haze Blitz Sutin

Bram Kleinepier Giorgos Papapostolou Giovani Milic Jayven Jansen
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Owen van Belzen Pepijn Sijrier Rafael Papapostolou Salvio Rodrigues Espirito Santo

Semmy de Punder Andre Riemens Eszra Mual Jesper Harinck

Jermaine Benito Jimmie Weststrate Joey Riemens Nils Polderman

Martijn Jansen Robin Jilleba Sam Capello
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- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Miek Walraven, Siem Walraven, Nathan Morel, Aron van den 
Buuse, Liam Freijzer, Tijn Sinke, Liam Schutte, Jayden Trotman, Abdillahi Saidia, 
Noah Scholten, Savino Dorothea en Toni Schutte
Onderste rij v.l.n.r.: Gerhani Schutte, Nio Liessens, Tygo van Assche, Neo van de 
Kerkhove, Aloys Lockefeer, Lennard Andriesse, Keano van Belzen, Dustin Hoek, 
Kenji Adriaanse en Teun Meyer
Niet op de foto: Marcel Kort (performance coach/assistent trainer)

team JVOZ O13 | Divisie 2 BVO

Keano van Belzen Neo van de Kerkhove Abdillahi Saida Aron van den Buuse

Dustin Hoek Gerhani Schutte Jayden Trotman Kenji Adriaanse
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Noah Scholten Savino Dorotea Siem Walraven Teun Meyer

Tijn Sinke Tygo Van Assche Lennard Andriesse Marcel Kort

Liam Freijzer Liam Schutte Nathan Morel Nio Liessens

Miek Walraven Toni Schutte
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Aloys Lockefeer



- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Roderik Klink, Sil Peene, Jordi Vrijenhoek, Ilyas El Bakali, 
Jurre Carol, Keano van Nieuwenhuizen, Raf Corijn, Gijs van den Hemel, Liewe van 
Gremberghe en Bas Meulmeester
Onderste rij v.l.n.r.: Fin Eversdijk, Jace van Belzen, Nick Martens, Jordy Roos, Salim 
Achoui, John Stijns, Keano Vermeulen, Luke Schanssema en Florens Verhelst

team JVOZ O14 | Divisie 2

Jurre Carol Wesley den Herder Bas Meulmeester Fin Eversdijk

Florens Verhelst Ilyas El Bakali Jace van Belzen Jordi Vrijenhoek
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Nick Martens Raf Corijn Roderik Klink Sil Peene

John Stijns Jordy Roos Salim Achoui

Keano van den Nieuwenhuizen Keano Vermeulen Liewe van Gremberghe Luke Schanssema
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Gijs van de Hemel



- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Julian van Dommelen, Omar Oboradan, Mika van de 
Woestijne, Damian Quaak, Owen Koole, Micah Trotman, Djaro Meulmeester, 
Indy de Punder, Finn Meulmeester en Owen van Dijke
Onderste rij v.l.n.r.: Stijn Bazen, Ilias Zaoujal, Davey Morauw, Dean van Lieshout, 
Mike But, Daniel Wissel, Jari-Matti de Jonghe, Ryan Wijs, Job Kieviet en Finne de 
Witte

team JVOZ O15 | Divisie 5

Dean van Lieshout Jari-Matti de Jonghe Damian Quaak Davey Morauw

Djaro Meulmeester Finn Meulmeester Finne de Witte Ilias Zajoual
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Mika van de Woestijne Omar Aboradan Owen van Dijke Ryan Wijs

Stijn Bazen Daniel Wissel Mike But Owen Kole

Indy de Punder Job Kieviet Julian van Dommelen Micah Trotman
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- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Kenji Sallent, Hussain Latif, Andi Zaplluuzhani, Nail 
Ahmetasevic, Melvin Bloppoel, Naizjendro Mambre, Nuno Ferreira, Djayden 
Martien en Giorghinio Pattiasina
Onderste rij v.l.n.r.: Joep Jansen, Ryan Riedijk, Zakaria El Hattach, Romeo 
Goelaman, Liam Stroes, Salim ben Sellam, Nicolas Blaha, Sam Versluis en Morison 
Latumeten
Niet op de foto: Bryan Dorothea

team JVOZ O16 | Divisie 4

Liam Stroes Andi Zaplluzhani Djayden Martien Giorghinio Pattiasina

Hussain Latif Joep Janssen Kenji Sallent Melvin van Bloppoel
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Nuno Ferreira Ryan Riedijk Sam Versluis Zakaria El Hattach

Bryan Dorothea Salim ben Sellam

Morisson Latumeten Nail Ahmetasevic Naizjendro Mambre Nicolas Blaha
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Romeo Goelaman



- teams jvoz 2023 -

Bovenste rij v.l.n.r.: Jacco de Koeijer, Eva Clement, Sanne Walhout, Naomi de 
Smit, Kiana Swartjes, Blessing Boekwa, Kirsten Gijzel, Roëmi van Zwam, Maaike 
Duvekot en Ramon Vollebregt
Onderste rij v.l.n.r.: Danielle Warburton, Chloé Vollebregt, Fien Korstanje, Malu 
van Dixhoorn, Mahyar Emamjomeh, Remco Sanderse, Selina de Koeijer, Loïs de 
Dreu, Noa de Ridder en Lana van de Ketterij 
Niet op de foto: Thom de Nooijer en Shenai Dorothea

team JVOZ MO16 | Hoofdklasse

Malu van Dixhoorn Selina de Koeijer Blessing Boekwa Chloé Vollebregt

Danielle Warburton Eva Clement Fien Korstanje Kiana Swartjes
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Naomi de Smit Noa de Ridder Roemi van Zwam Sanne Walhout

Jacco de Koeijer Mahyar Emamjomeh

Kirsten Gijzel Lana van de Ketterij Loïs de Dreu Maaike Duvekot

Ramon Vollebregt Remco Sanderse

Thom de Nooijer
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Binnen de ontwikkeling van het individu geeft JVOZ 
zoveel mogelijk handvatten aan de talenten in de op-
leiding. De staf is gepassioneerd en doet er alles aan om 
de ideale ontwikkelomgeving te creëren.  JVOZ probeert 
innovatief te zijn, we kijken binnen onze mogelijkheden 
continu naar kansen in het voetballandschap. Als u voet-
bal op tv kijkt is het u dan ook opgevallen dat er iets uit-
steekt op de rug van de spelers? Middels zogenaamde 
trackers worden de spelers gemonitord, hoeveel sprints 
legt een speler af en hoeveel km loopt een speler nou 
per wedstrijd?

‘Je moet meer doen, neem een voorbeeld aan hem!’ roept 

een trainer. De speler kijkt verbaasd, ik zie hem denken ‘ik 

train toch best hard?’. Wat is eigenlijk hard trainen vraag ik 

mezelf af op het moment dat ik de speler zie twijfelen over 

zichzelf. Later in de training gaat het over knijpen, binnen 

het druk zetten heeft ieder zijn rol, de linksbuiten slaapt, de 

bal wordt keihard tussen de poortjes gespeeld en weg is 

het moment van druk zetten. Is de mondelinge uitleg vol-

doende van de trainer?

Onlangs heeft de JVOZ sponsoren gevonden die bereid zijn 

om te investeren in nieuwe systemen. Het videoanalysesys-

SPONSOREN TILLEN DATA VERZAMELING EN VIDEO-
ANALYSE STATSPORTS NAAR EEN HOGER NIVEAU

teem van VEO moet ervoor zorgen dat er meer wedstrijden 

beter worden opgenomen. De twee camera’s volgen de 

wedstrijden automatisch en zijn in staat om momenten te 

herkennen. Vanaf januari heeft JVOZ de beschikking over 

20 hesjes van statsport, de data die we hieruit verzamelen 

worden meegenomen in de individuele gesprekken die we 

hebben met spelers en speelsters. Het zien van de beelden 

en de data die we halen uit de trackers gaan ervoor zor-

gen dat talenten zich bewuster worden van hun eigen 

gedrag op het veld.  JVOZ is de sponsoren erg dankbaar 

voor hun bijdrage, dit gaat een enorme verrijking zijn voor 

de opleiding volgens het technisch hart van de opleiding.

JVOZ bedankt; Satisfiteers, Maas Afbouw, SB Projects, In 

den Walcherschen Dolphijn, TOS Port & Logistics en Elen-

baas Vastgoed voor hun bijdrage in de verdere ontwikkel-

ing van de opleiding.

De mogelijkheden die de sponsoren creëren met het facili-

teren van het nieuwe videoanalysesysteem & de statsport-

strackers zijn geweldig. We kunnen nu nog gerichter aan 

de slag met de ontwikkeling van het individu en vertrouw-

en erop dat beide systemen een positieve bijdrage hebben. 
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STATISFITEERS
Satisfiteers is een ICT-groep gespecialiseerd in 

zowel automatisering als digitalisering en inno-

vatie. Data is vaak een belangrijke voorwaarde 

om een organisatie te helpen verbeteren en 

groeien. Wat ons vooral aanspreekt bij het ambi-

tieuze JVOZ is de inzet van innovatie en digital-

isering om jeugdige talenten alle mogelijkheden 

te bieden om zich maximaal te kunnen ontwik-

kelen. We zijn blij dat we middels de sponsoring 

van deze trackers JVOZ kunnen helpen weer een 

stap te zetten in de digitalisering van de topsport.

MAAS AFBOUW
Wij als Maas Afbouw hebben bijgedra-

gen aan het nieuwe systeem omdat we het 

belangrijk vinden dat de jeugd zich kan blijven 

ontwikkelen en zo het niveau nog hoger kunnen 

tillen. Daarnaast is het ook belangrijk om hier ler-

ing uit te treffen voor zowel de staf als jeugdspeler, 

zodat de verbetering in gezet kan worden. Dit al-

les met het oog naar de toekomst om kwaliteit van 

de jeugdspelers van JVOZ nog beter op de kaart 

te zetten.

TOS
Wij zijn TOS. Familiebedrijf. Hecht en echt. We se-

lecteren, detacheren, verlonen en leiden de beste 

mensen op voor onze klanten in de maritieme, on-

shore, offshore, havenlogistieke & windenergie sec-

tor. De activiteiten van TOS Port & Logistics besta-

an uit het detacheren en uitzenden van logistieke 

medewerkers en lashing & securing activiteiten en 

het bemiddelen en begeleiden van BBL student-

en in de havens & logistiek. Dit doen we vanuit het 

label Work2Learn. Met dit label zorgen we voor 

talentontwikkeling voor de havens & logistiek in 

Zuidwest Nederland, hier ligt direct de connectie 

met JVOZ. Middels een bijdrage voor het nieuwe 

video analyse systeem draagt TOS Port & Logistics 

graag bij aan de talentontwikkeling van Zeeuwse 

voetbaltalenten. Wij weten vanuit onze business 

hoe belangrijk het is om talentontwikkeling vorm 

te geven en dit te doen met de beste middelen en 

organisatie.  

Elenbaas Vastgoed
Elenbaas Vastgoed vindt het mooi om een bijdrage 

te leveren aan de droom van onze talenten. Het 

nieuwe videosysteem is hierbij een interessante en 

verdere professionalisering voor JVOZ.

SB Projects
Ik heb meegedaan met de financiering, omdat 

ik het erg belangrijk vind dat talentvolle spelers 

in Zeeland een podium krijgen en zich kunnen 

ontwikkelen. JVOZ doet dit met heel erg weinig fi-

nanciële middelen en met hulp van vele bekwame 

vrijwilligers die allemaal dit doel hebben. Daar 

waar nodig blijf ik proberen dit te ondersteunen.

Wij bedanken:



- teams jvoz 2023 -
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Bovenste rij v.l.n.r.: Max du Puy, Guilliano Cairo, Jevairo Pengel, Jonah Bijvank, 
Wiebe Provoost, Rio Dante Gaari, Fernando de Vos, Alp Aslantas, Kai Cosijn en 
Tijs Verstraete
Onderste rij v.l.n.r.: Joost Platschorre, Alberthgaynio Lucia, Jelle van Drongelen, 
Mick Hofman, Istvan Bakx, Jeroen Verstraete, Wai Ming Yu, Marnick Steenpoorte, 
Alessio Wanjon en Adam Abali
Niet op de foto: Gertjan van Leiden en Mike Koole

team JVOZ O18 | Divisie 5

Mick Hofman Wai Ming Yu Adam Abali Alberthgaynio Lucia

Alessio Wanjon Alp Aslantas Fernando de Vos Guiliano Cairo

JVOZ MAGAZINE 2023Pagina |  25

Jort Kraan Wiebe Provoost Marnick Steenpoorte Max de Puy

Rio Dante Gaari Tijs Verstraete Mike Koole Gert-Jan van Leiden

Jelle van Drongelen Jevairo Pengel Jonah Bijvank Joost Platschorre

Istvan Bakx Jeroen Verstraete



- STAF jvoz 2023 -

Femke van der Linde Joshua van Dolder Luc Kuijs

overige stafleden jvoz
Niet op de foto: Gieta Bhagu, Deveny Jacobs, Kristy Braafhart, Anton Engels,  
Wouter Korteweg, Thijs Rentier, Dominique But
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Niels Slager
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IT Infrastructuur

Strategische Advisering

Microsoft 365 en 
Google Workspace

Werkplekken
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Software 
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Digitalisering

Innovatie
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Bezoekadres Middelburg
Kuiperspoort 22
4331 GS Middelburg

Bezoekadres Breskens
Sportlaan 1

4511 XG Breskens

Zeeuwse ICT dienstverlener 
met focus op klant- en medewerkerstevredenheid

Mohammed el Bekkaoui



Naam: Tom van den Bos 
Geboortedatum: 8 maart 2005
Woonplaats: Burgh-Haamstede
Huidige club: Excelsior Rotterdam
Huidig elftal: Onder 18

Tommie Beugelsdijk noemde ze hem bij Sparta Rotterdam 
toen hij daar stage liep. Tom maakte een goede indruk maar 
werd op het laatste moment toch afgetest bij Sparta Rotter-
dam, de teleurstelling was erg groot bij Tom en ook bij zijn 
vader Ben. ‘We hadden een goed gevoel over de stage en 
kregen signalen dat hij er goed op stond’ zegt vader Ben. 
Uiteindelijk kreeg Tom de kans bij een andere Rotterdamse 
BVO, Excelsior Rotterdam gaf hem de kans om aan te sluiten 
bij de O18.

In de voorbereiding miste Tom de nodige trainingen maar in-

middels is hij een zekerheidje bij Excelsior Rotterdam O18. De 

centrale verdediger doorliep bijna de gehele jeugdopleiding bij 

JVOZ, hij begon in de O12 en stroomde eind vorig seizoen uit bij 

de O17. De robuuste mandekker moest dagelijks vroeg zijn bed 

uit om vanuit zijn woonplaats Burg-Haamstede naar het Schel-

demond College te reizen. Op tijd uit bed komen was nog wel 

eens een dingetje voor Tom, ‘het vroege opstaan was niet mijn 

favoriete onderdeel van de dag zal ik maar zeggen’ geeft Tom 

aan met een grote glimlach op zijn gezicht.

Inmiddels zit Tom in Rotterdam op school en gaat hij aan-

sluitend naar Excelsior om daar te trainen. ‘‘In het begin 

moest ik even wennen aan de nieuwe omgeving maar 

ik ben goed opgevangen en voel me thuis. De nieuwe 

omgeving zorgt voor een prikkel, ik voel me momenteel erg fris 

en de nieuwe uitdaging is iets waar ik erg blij mee ben. Het gaat 

net allemaal iets sneller dan bij JVOZ. Ik merk wel dat ik gewend 

was om meerdere keren per week te trainen, maar het algehele 

niveau hier bij Excelsior Rotterdam ligt net iets hoger. Op mijn 

vrije dag train ik extra en werk ik aan mijn explosiviteit, in het 

begin was ik daardoor echt gesloopt maar inmiddels pluk ik 

van de extra trainingen ook de vruchten en ben ik topfit.’’

Tom droomt stiekem van een carrière als profvoetballer en ziet 

dat er de afgelopen jaren veel jeugdspelers de kans krijgen bij 

het vlaggenschip van Excelsior. ‘‘Ik hoop dat ik op termijn kan 

doorstromen richting het 1e elftal en in aanmerking kan komen 

voor een contract. Voorlopig focus ik me echter volledig op de 

O18 en zie ik wel wat er komt aanwaaien, het belangrijkste is dat 

ik geniet van de kans die ik heb gekregen en er voor mezelf in 

ieder geval het maximale uit kan halen.’’

Tom van den Bos zit op 
zijn plek bij Excelsior
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KOEKOEK!
Op een warme lentedag 18 mei jl. was het dan eindelijk 
zo ver na twee jaar van belemmeringen door COVID. Het 
Business Event van JVOZ was een druk bezochte avond 
door sponsors en genodigden met niemand minder dan 
Sierd de Vos als gastspreker.

Sierd wist op een aangename en ludieke wijze iedereen 

mee te nemen in zijn wereld als voetbalcommentator en 

journalist. De Vos, ook wel bekend als El Sierd of Sierd “koe-

koek”de Vos, kreeg met vele anekdotes uit voetballand 

probleemloos de lachers op zijn hand. In het bijzonder 

werd aandacht geschonken aan de documentaire die El 

Sierd heeft gemaakt over Dennis de Nooijer. “Als hij de 

juiste keuzes had gemaakt was hij één van de grootste spit-

sen van Nederland geworden!” zei De Vos. Al lachend keek 

Dennis toe waar ook de beelden van Jeremy de Nooijer 

getoond werden. 

Het was een prachtige avond vol vermaak in de aula van 

onze opleidingspartner Scheldemond die ook een fantas-

tische catering heeft voorzien. Mede gezien de 

vele enthousiaste en positieve reacties kunnen 

wij terugkijken op een zeer geslaagde avond, 

waarvoor JVOZ alle sponsoren, partners en 

genodigden hartelijk wil bedanken. Zonder 

hen kunnen wij niet de kwaliteit in de opleiding 

bieden die nodig is om alle individuen naar een 

hoger niveau te brengen en daarmee klaar te 

stomen voor een BVO. 

Ook interesse in de mogelijkheden van spon-
soring rondom de jeugd voetbal opleiding 
van Zeeland en aanwezig zijn bij deze bij-
zondere voetbalavond? Stuur een email naar 
sponsoring@jvoz.nl en maak kennis met 
onze Business Club. 
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SCOREN MET DE 
JVOZ BUSINESS CLUB

BEZOEK EREDIVISIE DUEL

BEZOEK BUSINESS EVENT

EXPOSURE OP HET SPORTPARK

ADVERTENTIE IN HET JVOZ MAGAZINE 

SOCIAL MEDIA EXPOSURE

ALLE BEDRIJVEN EN RELATIES DIE ZAKELIJK ZIJN
VERBONDEN AAN JVOZ, VORMEN SAMEN EEN
GROTE ZAKELIJKE NETWERK VAN ZEELAND. 

DE JVOZ BUSINESS CLUB IS EEN UNIEK PLATFORM
VOOR ONDERNEMERS, VOOR HET VERSTERKEN
EN ONDERHOUDEN VAN ZAKELIJKE CONTACTEN
BIJ JVOZ.

U GENIET ONDERMEER VAN:

EN NOG VEEL MEER! ONTDEK WAT JVOZ BUSINESS
U TE BIEDEN HEEFT EN WELKE VORM BIJ U PAST!
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Heb jij  een 
veiligheidsvraagstuk?

www.thesafetynetwork.nl

The Safety Network is een netwerk van 10 bedrij ven 
die gespecialiseerd zij n in (brand)veiligheid, 
arbozorg en beveiliging. Met ruim 800 collega’s 
helpen wij  dagelij ks onze opdrachtgevers bij  
het veiliger maken van hun organisatie.

Elke onderneming is uniek. Door intensief samen 
te werken en expertises te delen, biedt The Safety 
Network een integrale veiligheidsaanpak.

Brand guidelines
BRAND IDENTITY 2018

Partners van The Safety Network:

The Safety Network is een netwerk van 
8 bedrijven in de (brand)veiligheid en 
arbozorg. Met ruim 500 collega’s helpen 
wij dagelijks onze opdrachtgevers bij het 
veiliger maken van hun organisatie.
Elke onderneming is uniek. 

Door intensief samen te werken en 
expertises te delen, biedt The Safety 
Network een integrale veiligheidsaanpak. 

Wij maken werken veilig

Scan de qr-code of kijk op 
www.thesafetynetwork.nl

The Safety Network  |  Albert Plesmanweg 4, 

4462 GC Goes |  info@thesafetynetwork.nl 
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Samenwerking met 
Groene Ster
Het is zondag 16 oktober, zwaar ademend komt 
Adam Abali de zaal uitgelopen. ‘Lekker niveau 
boys!’ roept hij naar zijn teamgenoten. De kleine 
spelverdeler van JVOZ O18 is ijzersterk in de kleine 
ruimte en toont zijn klasse tijdens het toernooi dat 
Groene Ster Vlissingen & JVOZ organiseren. De deel-
nemende ploegen zijn ZVV Eindhoven, FC Eindhoven, 
Excelsior Rotterdam, Groene Ster Vlissingen & JVOZ. 
Het niveau die dag is erg hoog, snelle combinaties 
en schitterende individuele acties volgen elkaar in 
rap tempo op. Het enthousiasme na het toernooi 
is dusdanig groot dat er wordt gebrainstormd over 
een jaarlijks terugkerend toernooi rondom de herfst-
vakantie. Hoe mooi zou het zijn als we hier met 12 of 
misschien wel 16 ploegen een toernooi kunnen neer-
zetten denkt een vrijwilliger hardop mee.

Een dag ervoor heeft de kleine Abali zijn klasse ook al 

op het veld laten zien, voor de competitie wint JVOZ 

O18 met Abali als aanvoerder met 6-1 van Real Lunet. 

De spelverdeler heerst op het middenveld en weet 

vaak al voordat hij de bal krijgt waar het vervolg licht. 

Zijn trainer Istvan roemt zijn spelinzicht, ‘ik ben be-

nieuwd hoe het straks is als we meer weerstand heb-

ben, hij gaat het dan allemaal nog sneller zien’. De route 
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van Adam bij JVOZ is een bijzondere, hij stroomde als 

O11 speler in bij de O12 omdat hij tijdens een selectie-

dag enorm positief op was gevallen. Adam is een 

extra jaar in de O16 gebleven omdat hij lang klein is ge-

bleven en wat power miste, hij plukt daar nu in de O18 

de vruchten van.

Zaalvoetbal is de afgelopen jaren sterk gegroeid in 

Zeeland. Groene Ster Vlissingen is een stabiele ere-

divisionist geworden en de gouden generatie 

bestaande uit o.a. de gebroeders Bouzambou, El Hat-

tach, Abdendi, Ben Sellam & Siereveld heeft zijn op-

volgers gevonden. De samenwerking tussen Groene 

Ster Vlissingen & JVOZ is inmiddels zo sterk dat er 

diverse combinatieteams in competities actief zijn van 

de KNVB. De komende jaren hopen zowel Groene Ster 

Vlissingen als JVOZ de vruchten van de samenwerking 

te plukken.

Andre Siereveld (Bestuurslid Groene Ster Vlissin-

gen) & Niels Slager (Hoofd Opleiding JVOZ) genieten 

op zondag 16 oktober volop van het toernooi. Beide 

beamen de meerwaarde van het spelen in verschil-

lende ruimtes en op verschillende ondergronden. Het 

is fantastisch om te zien dat het een positieve invloed 

heeft op de ontwikkeling van de spelers. 

Naam: Adam Abali 
Geboortedatum: 22-09-2005
Woonplaats: Vlissingen
Huidige club: JVOZ 
Huidig elftal: Onder 18
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JVOZ O18, de ideale springplank richting de 
senioren of een laatste escape naar een BVO
Vanaf het seizoen 22-23 beschikt JVOZ over een onder 
18 ploeg. Na een hectische slotfase van het seizoen 21-
22 waarin last minute een aantal onder 17 spelers ver-
trokken werd er besloten om geen onder 17 te formeren 
maar vol te gaan voor de onder 18 ploeg.

In oktober kijken trainer Istvan en Hoofd opleiding Niels 

Slager met een voldaan gevoel terug op de 1e fase van het 

seizoen. Het is dinsdagavond 11 oktober als trainer Istvan 

van het veld stapt in Rotterdam. Zijn JVOZ O18 heeft zojuist 

zijn visitekaartje afgegeven in een oefenwedstrijd tegen 

Excelsior Rotterdam O17.

In de eerste helft hadden we ze bij vlagen echt in onze 

greep, hoog druk op de helft tegenstander met veel balver-

overingen, een hoge intensiteit en die Guilliano dribbelde 

me daar een paar keer goed in zeg!! Jevairo was echt weer 

beestachtig in de duels, Abali versneld en vertraagde het 

spel op de juiste manier en Wiebe maakt alweer zijn 3e vrije 

trap stijf in het kruis van dit seizoen. Echt een mooie avond 

voor de jongens! Istvan kruipt tijdens het telefoongesprek 

met Niels bijna door de telefoon van enthousiasme.

De volgende ochtend is teammanager Jeroen alweer druk 

in de weer met het vinden van een volgende oefenwed-

strijd. Steeds zoeken we naar uitdagingen in oefenwed-

strijden om de ontwikkeling te stimuleren. Helmond 

Sport uit is de volgende tegenstander op zijn lijstje nadat 

Cercle Brugge heeft aangegeven voorlopig een volle 

agenda te hebben. Daarnaast spelen we ook een mee in 

een O23 competitie in Zeeland. Om zo enerzijds de spelers 

in beeld te krijgen bij BVO’s en anderzijds ze te laten kennis-

maken met het seniorenvoetbal. De bereidheid van Jeroen 

is enorm, hij is al sinds de instroom van zijn zoon Tijs in de 

O11 betrokken bij JVOZ en lijkt eeuwig energie te hebben 

om te zorgen dat alle randvoorwaarden in orde zijn.

Het enthousiasme van Istvan en Jeroen wordt op train-

ingsdagen aangevuld door Gertjan van Leiden en Mike 

Koole. Samen ondersteunen ze Istvan op trainings-

momenten en op donderdag staan ze met zijn tweeën voor 

de groep als Istvan weg is voor zijn UEFA A cursus. De O18 

groep zit vol energie en staat zelfs op scherp tijdens de VCT 

sprints. Nieuwkomers Albertgaynio Lucia en Jevairo Pengel 

vormen samen ‘de brommerbrigade’, ze dagen elkaar en 

hun teamgenoten uit om tot het gaatje te gaan en maken 

elkaar helemaal gek in de discussie wie er het snelst is.

De O18 ploeg draait in de competitie mee om de boven-

ste plaats, doelstelling is om na de winterstop in divisie 5 

te spelen. Na een sterke start lijkt dit goed haalbaar te zijn 

al is de weerstand soms hoger dan vooraf werd gedacht. 

Uiteindelijk moeten de O18 jongens een vervolgstap gaan 

maken, een groot deel mag volgend seizoen nog actief 

blijven binnen de opleiding omdat het O17 spelers zijn. Voor 

een aantal jongens moet JVOZ O18 de springplank zijn naar 

de senioren of een laatste escape naar een BVO. Guilliano 

Cairo viel in ieder geval dusdanig positief op in de oefen-

wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam dat hij een stage heeft 

afgedwongen!
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SPELER AAN HET WOORD
De jongste speler, Luka Milic, is nog maar 9 jaar. 

Dit is je eerste jaar bij JVOZ. Hoe werd je ontvangen?
Ik heb meegedaan met de selectiedag en toen mocht ik bij 

JVOZ komen voetballen. De eerste training vond ik gelijk 

heel leuk. Sommige jongens kende ik al.

Wat verwacht je van dit seizoen?
Dat ik heel goed word en dat ik doorga naar het volgende 

seizoen. Daarnaast wil ik graag kampioen worden.

Wat is de reden dat je heb gekozen om de overstap naar 
JVOZ te maken?
Mijn broer, Giovani, speelde al bij JVOZ. Dat wilde ik ook 

graag. Hij speelt tegen profclubs en dat wil ik ook doen.

Omschrijf jezelf eens als voetballer:
Ik ben een middenvelder en ben snel. Ik kan heel goed 

vragen om de bal en goed doorspelen.

Wie is je favoriete voetballer?
Luka Modric, hij komt ook uit Kroatie en hij kan gewoon 

heel goed voetballen.

Stel, je speelt een 7 vs 7 toernooi en je mag je eigen 
team samenstellen. Welke JVOZ’ers kies je?
Mijn broer Giovani, Melle, Jermaine, Semmy, Timo, Cas & 

trainer Niels op de bank.

Wat zijn je toekomst doelen/dromen op voetbal gebied?
Profvoetballer worden.

Wat zou je willen worden als je 
geen profvoetballer wordt?
Handballer. Ik wil ook wel graag 

op handbal. Ik keek het vooral, 

maar ik vind dat ook wel leuk.

- Luka Milic

Jevairo Pengel is de oudste speler en hij is 18 jaar.  

Dit is je eerste jaar bij JVOZ. Hoe werd je ontvangen?
Ik ben met open armen ontvangen. Daar ben ik ook erg 

blij mee. Ik kende al wat jongens die bij JVOZ speelde van 

Scheldemond. 

Wat verwacht je van dit seizoen?
Ik verwacht kampioen te worden. We hebben echt een 

leuk team en ons samenspel is heel goed.

Wat is de reden dat je heb gekozen om de overstap naar 
JVOZ te maken?
Ik kom van Walcheren en wij hadden een oefenwedstrijd 

tegen JVOZ en Niels zag mij spelen. De volgende zaterdag 

liep ik hier bij JVOZ en toen benaderde Niels mij en vroeg 

hij of ik wilde komen. Ik zei daar zeker geen nee tegen.

Omschrijf jezelf eens als voetballer:
Ik ben heel fanatiek en praat heel veel tegen mijn team-

genoten. Mijn kwaliteit is echt het verdedigen.

Wie is je favoriete voetballer?
Dat is Virgil van Dijk.

Stel, je speelt een 7 vs 7 toernooi en je mag je eigen 
team samenstellen. Welke JVOZ’ers kies je?
Adam, Kai, Alberthgaynio, Wai Ming, Rio & Guilliano.

Wat zijn je toekomst doelen/dromen 
op voetbal gebied?
Zoveel mogelijk goals maken als 

verdediger.

Wat zou je willen worden 
als je geen profvoetballer 
wordt?
Als ik geen profvoetballer 

wordt, dan zou ik graag in de 

voetbal willen blijven. Mis-

schien wil ik trainer worden. Ik 

doe nu een opleiding tot schil-

der. Ik denk dat ik dat dan wil 

combineren.

- Jevairo Pengel

DE JONGSTE EN OUDSTE JVOZ 



De JVOZ Voetbalschool is de afdeling binnen de 
opleiding waar alle kinderen, ongeacht op welk 
niveau of bij welke vereniging ze spelen, zich kunnen 
aanmelden voor één van onze activiteiten. Gedurende 
het voetbalseizoen organiseren wij meerdere cyclus-
sen en profdagen. 

De JVOZ Voetbalschool cyclus vindt plaats op woensdag 

en zondag en bestaat uit 8 tot 16 trainingen waarbij de 

deelnemers kennis maken met de spelprincipes die wij 

binnen JVOZ hanteren. Ieder seizoen zijn er 3/4 cyclus-

sen, waarbij de trainingen bij één cyclus plaatsvinden op 

maar liefst 4 verschillende ondergronden! 

De JVOZ Voetbalschool reist voor de Profdagen 

ieder seizoen de provincie af, omdat deze dagen plaats-

vinden bij verschillende voetbalverenigingen in Zeeland. 

Tijdens de JVOZ Profdag maken de deelnemers 

gedurende een dagprogramma kennis met het trainen 

als een echte JVOZ’er. Hierbij spelen zij de JVOZ Cham-

pions league, gaan we opzoek naar de beste penaltyne-

mer bij de penalty bokaal en testen we de kennis van de 

deelnemers met de JVOZ Quiz.

VOETBALSCHOOL

MEET THE STAFF 

De staff van de JVOZ Voetbalschool 
bestaat uit 4 mensen. Deveny is ver-
antwoordelijk voor de administratie 
en marketing, Mike en Aloys verzor-
gen de trainingen en Siebe (Oud JVOZ 
speler, momenteel speler van Sparta) 
loopt stage bij de voetbalschool en is 
iedere zondag aanwezig. Hieronder 
Mike & Aloys aan het woord. 

Aloys Lockefeer (trainer JVOZ 013-1)

Hoelang ben je al trainer? Ik ben nu 

3 jaar hoofdtrainer van 013-1, daarvoor 

was ik 5 jaar assistent trainer van JVOZ 

015 en JVOZ 013-2. 

Wat is je lievelingsspelprincipe? 

Diepte zonder bal, omdat het ver-

rassend is voor de tegenstander en 

omdat je zonder diepte niet snel 

gevaarlijk bent. 

Waarom is de voetbalschool leuk/
goed?
Je ziet talenten die je normaal gespro-

ken niet zo snel zou zien en iedereen 

trainers Aloys en Mike 
met oud-jvoz’er siebe  

schieman
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die meedoet is erg gepassioneerd. 

Het is ook erg mooi om te zien hoe de 

verschillende spelers het spel ervaren. 

Daarnaast geef ik de trainingen met 

mijn grote vriend Mike, wat natuurlijk 

hartstikke leuk is!  

Mike But (trainer JVOZ 015)

Hoelang ben je al trainer? Ik geef nu 

7 jaar training bij JVOZ. Tevens ben ik 

ook jeugdtrainer geweest bij Zeelan-

dia Middelburg.

Wat is je lievelingsspelprincipe? 
Hoge druk + 5 seconde regel.

Waarom is de JVOZ Voetbalschool 
leuk/goed? Het leuke aan de JVOZ 

Voetbalschool is dat alle kinderen, 

ongeacht op welk niveau of bij welke 

vereniging ze voetballen, zich hiervoor 

kunnen aanmelden. Wanneer een 

deelnemer opvalt tijdens de trainin-

gen bij de Voetbalschool, kunnen zij 

direct uitgenodigd worden om stage 

te lopen binnen de JVOZ opleiding. 

Hiermee is de lijn tot de opleiding dus 

erg kort.

TRANSFERWINDOW 

Inmiddels hebben al meerdere deelnemers van de JVOZ Voetbal-
school de overstap gemaakt naar de JVOZ Opleiding. Quinten de 
Ruisscher is er hier één van. Tijdens de trainingen van de JVOZ 
Voetbalschool is hij opgevallen wat ertoe heeft geleidt dat hij dit 
seizoen (2022- 2023) de overstap heeft gemaakt van Zeelandia 
Middelburg naar JVOZ! 

Hoe oud ben je? Ik ben 10 jaar.

Wat vond je het leukste onderdeel van de JVOZ Voetbalschool? 
Het partijtje aan het einde van de training, samen met de trainers.

Wat is je leukste herinnering aan de JVOZ Voetbalschool? Op 

zondagochtend wakker worden en dan samen met mijn voetbal-

maatjes naar de Voetbalschool gaan om daar te trainen. Wat ik ook 

erg leuk vond was dat de trainers dan altijd zo fanatiek waren!

Wat heb je geleerd bij de JVOZ Voetbalschool? Willen winnen! Dat 

je er alles voor doet om altijd te willen winnen.

Welke uitspraak van een trainer van de JVOZ Voetbalschool is 
je het meeste bijgebleven? “Kom op Quinten, doorgaan doorgaan 

doorgaan!!” Die uitspraak zeiden ze altijd als ik in het duel zat.

Wat is je advies voor de huidige deelnemers aan de JVOZ Voetbal-
school? Als je het nog niet zeker weet of het iets voor je is, ga dan eens 

naar de JVOZ Profdag. Dat is een hele leuke dag, want je gaat allemaal 

leuke dingen doen.

Tip voor de huidige deelnemers: Altijd willen winnen en samen 
met je team juichen als je gewonnen hebt.

Quinten de 
ruisscher
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nieuw binnen 
de opleiding
Naam: John Stijns
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Middelburg
Favoriete Zeeuwse voetbalvereniging: JVOZ
Favoriete club in Nederland: PSV
Favoriete club in het buitenland: Liverpool
Favoriete voetballer: Zlatan Ibrahimovic

Hoe ben je bij JVOZ terecht gekomen? 
Contact gelegd toen ik had besloten na 15 jaar te stoppen 

bij FC Dauwendaele.

Waarom had je interesse om aan de slag te gaan bij 
JVOZ?
Tijd voor een nieuwe uitdaging. Werken met intrensiek 

gemotiveerde en talentvolle spelers, waarbij op een be-

hoorlijk hoog niveau gespeeld wordt.

Wat hoop je te halen binnen de opleiding? 
Hernieuwde energie, trainen/coachen op niveau, werken vol-

gens een gestructureerde en voor alle teams geldende 

werkwijze op basis van spelprincipes & elkaar stimuleren 

verder te ontwikkelen als trainer, je spelers en als mens

Wat is je leukste moment bij JVOZ tot nu toe?
Veel leuke momenten. De ene keer tijdens een training, dan 

tijdens een wedstrijd of andere teamactiviteit. Als de spelers 

het naar hun zin hebben, hebben wij als staf dat ook

Ben je over 5 jaar nog actief als trainer en zo ja waar?
Waarschijnlijk wel. Voetbalspelletje is nog altijd veel te leuk. 

Net gestart bij JVOZ en door de jaren heen ben ik altijd 

redelijk honkvast geweest, dus…

John stijns
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Naam: Daniël Wissel
Leeftijd: 26 Jaar
Woonplaats: Middelburg
Favoriete Zeeuwse voetbalvereniging: VV Goes
Favoriete club in Nederland: Ajax
Favoriete club in het buitenland: Geen
Favoriete voetballer: Frenkie de Jong

Hoe ben je bij JVOZ terecht gekomen?
Via Mike (But) en Niels (Slager). Ik heb zelf in de jeugd van 

Zeelandia Middelburg altijd training gekregen van Mike, 

dus die kende ik al jaren. Op die manier kwam het ieder 

seizoen opnieuw weer ter sprake!

Waarom wilde je aan de slag gaan bij JVOZ?
Bij Zeelandia Middelburg heb ik een aantal jaar, onder 

andere met Aloys Lockefeer, techniektraining gegeven 

op de vrijdag. Dus ik vond het altijd al leuk om met jeugd-

spelers bezig te zijn, maar vanwege mijn eigen voetbal of 

werk/studie kwam het er niet van om eerder bij JVOZ aan 

de slag te gaan. Tot dit seizoen!

Wat hoop je te halen binnen de opleiding?
Ik hoop vooral veel plezier te hebben en te genieten van 

het werken met talenten die echt beter willen worden. 

Hopelijk kan ik daar een kleine bijdrage aan leveren door 

mijn eigen ervaring en kennis over te brengen. 

Wat is je leukste moment bij JVOZ tot nu toe?
Het is lastig om één moment te kiezen. Tot nu toe geni-

et ik van iedere wedstrijd of training waar ik bij aanwezig 

ben. Vooral het fanatisme van die jongens is mooi om 

te zien. Maar ook een goed uitgevoerde ingestudeerde 

hoekschop, een opbouw met plus één of een aanval waar 

we op getraind hebben. Om maar iets te noemen!

Ben je over 5 jaar nog actief als trainer?
Ik hoop dat ik dan nog steeds trainer bij JVOZ ben!

Naam: Gert-Jan van Leiden
Leeftijd: 33
Woonplaats: Middelburg
Favoriete Zeeuwse vereniging: FC Dauwendaele 
Favoriete club in Nederland: Ajax
Favoriete voetballer: Jari Litmanen

Hoe ben je bij JVOZ terecht gekomen?
Via Istvan Bakx. Een paar keer met elkaar gesproken om 

te kijken wat er mogelijk was en uiteindelijk aangesloten 

als assistent-trainer bij de onder 18.

Waarom wilde je aan de slag gaan bij JVOZ?
Voetbal is mijn passie, dus het is heerlijk om dagelijks 

bezig te zijn met voetbal. Daarnaast spreekt de profes-

sionele cultuur/opleiding van JVOZ mij aan. Enkele jaren 

geleden heb ik hier al kennis mee gemaakt toen ik assis-

tent-trainer bij Rogier Veenstra was (onder 15). 

Wat hoop je te halen binnen de opleiding? 
Voor mij is het belangrijk om plezier te hebben en nieuwe 

inzichten te krijgen. De groepsapp met de trainers vind ik 

interessant, aangezien er wekelijks oefenvormen worden 

gedeeld. Daarnaast is het fijn om met Istvan Bakx op het 

veld te staan, te zien hoe hij te werk gaat en te sparren 

met hem over voetbal. Hierdoor blijf ik mezelf ontwikkel-

en als trainer. Dat kan ik meenemen naar het hoofdtrain-

erschap bij FC Dauwendaele.

Wat is je leukste moment bij JVOZ tot nu toe?
De trainingen samen met Istvan & Mike. 

Ben je over 5 jaar nog actief als trainer en zo ja waar?
Zeker! Ik hoop in de top van het amateurvoetbal en/of een 

mooi avontuur in het buitenland. 
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Je bent een voetbaltalent. Je bent hartstikke goed in 
voetbal en je wilt nog beter worden. Miscchien wel 
de beste van de wereld. Een voetbalcarriere lonkt. 
En tegelijkertijd wordt er van je verwacht dat je naar 
school gaat.  

Eenvoudig gezegd betekent het dat je op het 
Scheldemond College uitstekend jouw voetbalcarrière 
kunt combineren met school. Dat merk je aan de 
kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de 
mogelijkheden die je hebt om het voetbalprogramma 
bij de JVOZ op maat in te vullen.  

Op het Scheldemond College krijgt jouw ambitie ruim 
baan. School en voetbal kan je op de voor jou beste 
manier combineren. Om dit allemaal te realiseren 
hebben we een perfecte samenwerking tussen JVOZ 
en het Scheldemond. De lijnen zijn kort, zowel van het 
topsportbegeleidingsteam naar de docenten als van 
het hoofd van de jeugdopleiding (Niels Slager) naar 
de trainers. Daarbij staan zowel de coördinator als de 
begeleiders van school en de JVOZ  bijna dagelijks in 
contact met elkaar over alle zaken die spelen rond de 
JVOZ-leerlingen. Dat zorgt voor een inspirerende en 

stimulerende omgeving. Op het Scheldemond College 
is een begeleidingsteam aanwezig dat jou begrijpt. 
Ze staan voor je klaar als je ze nodig hebt. Maar je zal 
zelf ook hierin je verantwoordelijkheid moeten nemen 
om niet alleen als voetballer te groeien maar ook als 
persoon. Dit vraagt om zelfdiscipline en de vaardigheid 
om je tijd goed in te delen.

We houden in onze samenwerking JVOZ-SMC 
rekening met elkaars standpunten om de beste 
oplossingen te vinden of beslissingen te nemen voor 
onze JVOZ- leerlingen.  Het lesrooster wordt zo veel 
mogelijk aangepast en afgestemd op de wensen 
(maatwerkrooster), behoeften en voetbalprogramma/
tijden. Is er een trainingsstage, wedstrijd of toernooi? 
Dan zal de begeleider zijn of haar best doen om vrijaf 
te regelen. Indien nodig kan, mits op tijd aangegeven, 
uitstel van proefwerken worden aangevraagd. 
School blijft hierbij op de eerste plaats staan, want bij 
onvoldoende resultaten moeten we ook weleens “nee” 
verkopen. Doordat jij je kunt focussen op jouw studie 
en sport behaal je een diploma dat bij jouw niveau 
past én ontwikkel je jezelf als voetballer. 

SCHELDEMOND
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wij bedanken alle sponsoren!

Aimy de Haze
HB17 werving, selectie en opleiding BV
Flexbaas.nl 

Gerhani Schutte
ITN Groep
JeLS Holding B.V.
Dyka B.V.
Plieger B.V. Goes
KonFort Montage B.V.

Gijs van den Hemel
Gewoon Lekker Leven

Jari-Matti de Jonghe
Innoven TeQ BV

Jevairo Pengel
Iwaarden Schilders

Joep Jansen
Exire Holland B.V.
BriljansS - Lichaam en geest in balans

Lana van de Ketterij
Zeeuwse Visveiling Vlissingen

Liam Schutte
Budelpack BV 

Liam Stroes
VG Installatieservice BV
Camping & Villapark De Paardekreek

Maaike Duvekot
Duvekotbouw

Max de Puy
Reham Makelaars & Taxateurs

Micah & Jayden Trotman
Sagro 
ATR Group
Bouwbedrijf Kambier b.v. 
BRIGHT Insurance Consultants

WALL OF FUTURE
Mika Corstanje
Tennisschool Koen
Eetcafe-Hotel de Molenhoek

Nick Martens
De Kraker Trailers

Nils Polderman
Blij Gastvrij

Selina de Koeijer
Alan Dakbedekkingen
De Poortere Kraanverhuur B.V. 

Semmy de Punder
De Koeijer Schilders
De Punder Media
Linksbuilding.nl

Siem Walraven
Scheldeoord
Farmpack

Thiemo de Bruin
Maas Afbouw B.V.
GSNED B.V.

Tim Elenbaas
Stad & Zeeland NVM Makelaars
A-Leisure Recreatiemakelaars
De Bruine Hypotheken 
NeemDirk
Elenbaas Vastgoed

Wesley den Herder
De Muynck Techniek BV
Bluekens Truck en Bus
Handelsonderneming Noordijk
A.G & J Transport
Vakgarage Blankestijn
De Koeijer Schilders
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#DREAMTEAM

Thuis in wonen
& investeren

Wij staan 7 dagen per  
week voor u klaar!

• Actieve verkoopaanpak met een  
eigenwijze touch

• Sportief en gediplomeerd makelaarsteam

• Uitmuntende en uitgebreide woning-  
en verkooppresentatie

• Kantoor en etalage in het centrum van Goes

• Heldere communicatie middels online 
verkoopdossier

• Voor verkoop, aankoop, taxeren en  
investeren zijn we graag je partner 

Trots op

stadenzeeland.nl
0113 - 21 11 47

aleisure.nl
0113 - 22 84 60

Voor een vrijblijvend gesprek 
mag je altijd bellen, mailen of 
gewoon gezellig op ons mooie  
kantoor binnenstappen. 

Dam 13, 4461 HV Goes

WEBDESIGN  |  GRAFISCH DESIGN  | 
FOTOGRAFIE  |  VIDEOGRAFIE

Is je website toe aan vernieuwing? Wil je een 
bedrijfsfilm laten maken of ben je op zoek 
naar nieuwe flyers? 

www.by-manouk.nl, info@by-manouk.nl
Tel: +31 6 24 85 18 16

Wij maken zichtbaar waar jij goed 
in bent!

Trotse maker van dit magazine

ByManouk

Markt 9 | 4357 BG Domburg
+31 (0) 118 582839 |  info@walcherschendolphyn.nl

www.walcherschendolphyn.nl

Systeemplafonds
Scheidingswanden
Timmerwerk

Tel. 0115 69 50 33
info@maasafbouw.nl

maasafbouw.nl

Ambachtstraat 22
4538 AW Terneuzen




