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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022                  Redacteur: Erik Bakker 

 

Verjaardagen September 

Hans Poulisse (Teammanager O19) 
Romano Molema (Assistent-trainer O10-1) 
Jan-Arie v Hamburg (Assistent-trainer O9-1) 
Erik Bakker (Coördinator Academy) 
 
Levin Molema (O9-1) 
Liam de Jong (O11-2) 
Dani van Roon (O11-2) 
Jörn de Heer (O13-1) 
Luuk de Vries (O15-1) 
Bodi de Ronde (O16-1) 
Jaylen Lobman (O17-1) 
Diego Dos Reis Dias (O19-1) 
 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

Belangrijke data 

Woensdag 14 dec laatste training 
Vrijdag 16 dec afsluiting met trainers 
Woensdag 4 jan 2023 start training 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

We zijn weer begonnen 

Na een zeer lange en hete zomervakantie is de Academy op 8 augustus weer met volle 
enthousiasme van start gegaan. Ondanks dat er nog een aantal spelers op vakantie waren, 
waren de teams goed bezet en zijn na een week training direct oefenwedstrijden 
gespeeld, zie ook https://vvspijkenisse.nl/academy-nieuws.html voor het laatste nieuws. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Workshop JOIN[T]FORCES “Blessure Preventie” 

19 August jl. is de hele Academy trainers / staf uitgenodigd voor een workshop Blessure 
Preventie die gegeven werd door Join[t]Forces. Het doel van deze workshop is voor  
vv. Spijkenisse een gestandaardiseerd oefenprogramma als warming-up te introduceren ter 
preventie van knieblessures. De trainers zullen het komend seizoen dit oefenprogramma 
tijdens de trainingen en wedstrijden meenemen. Voor meer informatie zie: www.jforces.nl

 
 

 
 

 
 

Academy speler van de maand Augustus 

Na twee jaar van afwezigheid door Corona staat dit jaar de 
‘Academy speler van de Maand’ verkiezing weer op het 
programma. Iedere maand wordt een speler van de  
maand gekozen binnen de vv Spijkenisse Academy.  
Door onze HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) Jeroen Bossche zal 
de Academy Speler een tasje en bidon van Klupp worden 
uitgereikt die door zijn goede spel en/of instelling positief 
is opgevallen. Voor de maand augustus 2020 is de keuze 
gevallen op…. 
Kaj Overhand!!!! 
Kaj speelt in de O11-1 van trainer Levi Kämpfer en is een 
stugge en harde verdediger met een kogel van een rechter 
schot. 
Kaj van harte gefeliciteerd met deze titel en succes met 
je team. 

 


