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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022                  Redacteur: Erik Bakker 

 

Verjaardagen Oktober 

Jeroen Bossche (Hoofd Academy & Trainer 
O19-1) 
Martijn Fonteine (Trainer O12-1) 
Romy Toepoel (Verzorgster O16-1) 
 
Mels van Hamburg (O9-1) 
Jack van der Horst (O10-1) 
Nedim Avci (O12-1) 
Seppe Vermeer (O13-1) 
Aedion van der Slot (O14-1) 
Joshua Lemmert (O15-1) 
Milan Bosman (O15-1) 
Yaro Rens (O16-1) 
Mitch Toepoel (O17-1) 
Dylan Baisie (O17-1) 
Ralph Stelloo (O19-1) 
Raim Basilia (O19-1) 
Thierry Guy Arnhem (O19-1) 
Revan Adamus (O19-1) 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL! 
 

Belangrijke data 

Voetbalrijnmondcup: 
Woensdag 19 okt. uit O17-Nieuwenhoorn 
Woensdag 19 okt. uit O19-RVVH 
Woensdag 2 nov. thuis O14-WFB 
Woensdag 2 nov. thuis O16-Kethel Spaland 
Woensdag 2 nov. uit O15-VOC 
Woensdag 9 nov. thuis O9-Zwaluwen 
Woensdag 9 nov. thuis O10-Victoria ‘04 
Woensdag 9 nov. thuis O11-Alexandria ‘66 
Woensdag 9 nov. uit O12-Olympia 
Woensdag 9 nov. uit O13- Victoria ‘04 
 
Woensdag 14 dec laatste training 
Vrijdag 16 dec afsluiting met trainers 
Woensdag 4 jan 2023 start training 
 
 

 

 

Fotoshoots Academy 

In de maand september stonden de jaarlijkse fotoshoots gepland van de Academy. Het was 
aardig puzzelen om de 12 Academy teams er op te krijgen maar het is gelukt. Van de 500 
gemaakte foto’s is de helft voorzien van kader met gegevens en verwerkt in Sportlinks 
door onze huisfotograaf.  

 
 
Door: Erik Bakker (huisfotograaf) 

Nieuwe vv Spijkenisse Website 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. De nieuwe website krijgt 
een moderne, strakke "look-and-feel" en wordt overzichtelijker en duidelijker voor 
bezoekers. Ieder team van de VV Spijkenisse Academy krijgt daarop een eigen teampagina 
met het programma, standen en uitslagen. Ook staat er een countdown op voor de volgende 
wedstrijd en wat leuke statistieken van ieder team. De gemaakte teamfoto's worden ook 
geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door: Sven Tilleman (communicatie) 

Kampioenen onderbouw O11-1 en O11-2 

Op zaterdag 8 oktober 2022 zijn de onderbouw teams O11-1 “Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd” 
van trainer Levi Kämpfer en de O11-2 “1ste Klasse Zwaluwen Jeugd” van trainer Kelvin Broere 
kampioen geworden. Trainers en Spelers gefeliciteerd namens vv Spijkenisse Academy. 

 

Academy speler van de maand september  

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 september 2022 is de keuze gevallen 
op…. Giovanni van der Schoor!!!! 
Giovanni speelt in de O9-1 van trainer Boudy Hoogendoorn en is een 
nieuw bij de club, overgekomen van Poortugaal en met zijn enorme 
enthousiasme, mentaliteit, snelheid en scorend vermogen een 
aanwinst voor het team. 
Giovanni van harte gefeliciteerd met deze titel en succes met je team. 

 


