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Voorwoord
Beste speler, ouder, begeleider, trainer of

anderszins betrokkene bij SEV G-voetbal,

Door diverse persoonlijke omstandigheden

heeft deze nieuwsbrief lang op zich laten

wachten. Wat mijzelf betreft wil ik iedereen

vanaf deze plek heel erg bedanken voor het

meeleven tijdens mijn ziekteperiode. Het gaat

inmiddels weer goed met me en ik hoop ook

weer wat vaker op SEV te kunnen zijn de

komende tijd.

We zitten inmiddels al weer halverwege het

seizoen.  Het is prettig om te zien dat er vaak

vol enthousiasme getraind wordt door zowel

de jeugd als de volwassenen, zowel de spelers

als trainers/begeleiders fiksen dat toch maar

weer elke keer! G1 en G2 hebben zich knap

staande gehouden in de najaar poules. Hun

voorjaar poules startten 28 januari jl. en gaan

door tot medio mei. Mogelijk zijn er daarna

nog toernooien te spelen tot de zomerstop,

hierover is nu nog niets bekend. Maar tot die

tijd hopen we nog wat extra leuke bekende

activiteiten in te passen, die je van ons

gewend bent door de jaren heen.

Aangezien de G-afdeling dit jaar alweer 30

jaar(!) bestaat, willen we hier extra feestelijk

bij stil staan. Zo hopen wij met de jeugd een

leuk dagje uit te gaan en met de volwassenen

zelfs op een driedaags kamp. Voor de jeugd

gaat deze activiteit nog voor het einde van dit

seizoen plaatsvinden en voor de volwassenen

aan het begin van het volgende seizoen.

Hierover zullen we iedereen tijdig informeren.

Voor nu iedereen veel plezier en energie

gewenst de komende maanden om weer tot

mooie dingen te komen met elkaar.

Rob de Bruijckere,

Coördinator SEV G-voetbal

Personen
We hebben afscheid genomen van onze

enthousiaste stagiairs Luca en Menno. Wie

weet zien we hen op termijn nog eens terug!

Ook Eldaä Frieser is vertrokken. Hij is verhuisd

naar Noord-Holland. Vanaf deze plek zowel

Luca, Menno en Eldaä heel veel dank voor

jullie inzet en betrokkenheid! Gelukkig hebben

we ook weer nieuwe trainers/begeleiders

mogen verwelkomen. Bij de jeugd is dat

Arieanna Valk en bij de volwassenen Vincent

Boeije; hij helpt voornamelijk bij de trainingen

van G2 en de overige volwassen spelers die

geen competitievoetbal spelen en zal ook op

andere plekken zijn steentje bijdragen, want

zo is hij…Hieronder stelt hij zich voor. Wij

wensen Arieanna en Vincent veel plezier bij

ons!

Even
voorstellen

Vincent Boeije, assistent trainer van G2. Sinds

het begin van dit seizoen draai ik mee als

assistent trainer van G2, ik probeer de

helpende hand te zijn voor Stef en Salah. Het

bevalt mij zeer om de woensdagen mijn vrije

tijd nuttig te besteden aan de jongens van G2,

wat een mooie en dankbare doelgroep is dit!

Ik beleef altijd veel plezier met deze jongens,

volgens mij is dit wel wederzijds.

Na deze introductie wat over mijzelf:

Ik ben Vincent, 55 jaar oud en ik woon in Den

Haag (Leidschenveen), samen met mijn vrouw

Marjan en dochters Milou en Bente. Via mijn

vriend Rob de Bruijckere ben ik bij deze leuke

vereniging gehaald en hier heb ik geen spijt

van!
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Verder hoop ik mijn diensten te kunnen

verrichten in het belang van de club en tot

welbevinden van de jongens van G2 en

natuurlijk niet te vergeten de verdere leden

van de G-afdeling.

Groeten, Vincent Boeije

Activiteitenkalender
Een aantal jeugdspelers heeft deelgenomen

aan een door ADO Den Haag verzorgde

voetbalmiddag in Rijswijk en dat leverde veel

blije gezichten op!

Ook zijn de traditionele wedstrijden tegen de

Politie weer gespeeld met na afloop lekkere

hapjes voor iedereen en de uitreiking van de

Wisselbeker; met het kleinst mogelijke verschil

gaat deze voor een jaar naar SEV.

Een aantal van onze volwassen spelers heeft

deelgenomen aan het integrale SEV-toernooi

op 27 augustus jl., dit in het kader van een

feestelijke seizoen opening en ter gelegenheid

van het 60-jarig bestaan van SEV. Dit was een

gezellig en geslaagd gebeuren.

Op 21 september jl. heeft een delegatie van

ADO Den Haag, waaronder toenmalig

hoofdtrainer Dirk Kuijt, de training voor onze

G1 verzorgd. Dit was een bijzondere, leuke en

leerzame ervaring voor onze spelers. Na afloop

is hier nog gezellig over nagepraat met wat

lekkers erbij.

Bij het schrijven van deze brief hebben we nog

geen nieuwe activiteiten gepland. We houden

jullie tijdig op de hoogte als er zich weer iets

bijzonders aandient. Let ook op de G-pagina’s

op de website van SEV!

Wist je dat
- we een babbelbox op whatsapp hebben voor

alle spelers? Wil je in de babbelbox app stuur

Kirsten dan even een berichtje, dan voegt ze je

toe. Naast alle gezellige berichten komt er ook

praktische informatie in de app.

- deze app (tijdelijk) geblokkeerd wordt als er

op een verkeerde manier mee omgegaan

wordt? Bijvoorbeeld door elkaar uit te

schelden of onrust te veroorzaken door

berichten te plaatsen die niet passend zijn?

- er ook een app groep is voor de ouders van

de jeugd? Wil je in deze app, stuur Kirsten een

berichtje en zij voegt je hieraan toe.

- deze nieuwsbrief ook op papier te verkrijgen

is? Even laten weten aan Kirsten en het komt

goed.

- kopij voor de nieuwsbrief aangeleverd kan

worden bij Kirsten?

- het kamp voor de volwassenen pas in

september dit jaar wordt gehouden? en jij/u je

kunt aanmelden bij Kirsten om de

kampcommissie te versterken en/of te

voorzien van handige weetjes?

- je alleen nog maar kan pinnen op SEV? Je ook

je Vriendenpas kunt gebruiken mits je deze

bezit?

- we alle sponsoren hartelijk danken voor hun

betrokkenheid en steun bij het G-voetbal?

- we hopen ook in de toekomst op hen te

mogen rekenen?

- we niet trainen op 1 maart en voor de laatste

keer dit seizoen op 7 juni? we het seizoen dan

op een gezellige manier afsluiten?

Contact
- Rob de Bruijckere: 0629254735

- Kirsten Wijers:        0619949944
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