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De Scheepstoeter
Wat is de Scheepstoeter?
De Scheepstoeter is de digitale nieuwsbrief van VVZA, die eens per 2 maanden naar de volledige ledenlijst
wordt gemaild. Diverse soorten berichten die interessant zijn voor de lezers kunnen worden opgenomen in
de Scheepstoeter.
Hoe komt de Scheepstoeter tot stand?
De Scheepstoeter valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Communicatie, Vincent Klabbers.
Ton Arbon is de persoon die de Scheepstoeter maakt. Iedereen is vrij een verzoek in te dienen, om iets in
de Scheepstoeter te laten opnemen. Als een bericht mogelijk niet in aanmerking komt voor plaatsing, of de
tekst wordt aangepast, dan neemt Ton/Vincent contact op met de indiener van het stuk.
Hoe dien je een bericht in voor de Scheepstoeter?
Nieuwsitems kunnen worden gemaild naar Ton (tonarbon@hotmail.com) en Vincent
(communicatie@vvza.nl).
Planning seizoen 2015 – 2016 en opstart richting seizoen 2016 - 2017
In het lopende seizoen wordt de Scheepstoeter eens in de 2 maanden uitgebracht. Natuurlijk onder
voorbehoud van voldoende nieuwsitems. Termijn van verzending ligt niet strikt vast, dit is flexibel en
afhankelijk van wanneer input aanwezig is en aan de lezers moet worden gebracht. In overleg met Ton en
Vincent wordt dit bepaald.
eind oktober 2015 / begin november 2015 (reeds verzonden)
eind december 2015 / begin januari 2016 (reeds verzonden)
begin maart 2016 (ligt nu voor u)
eind april 2016
juni 2016
augustus 2016
oktober 2016
december 2016
Met sportieve nieuwsgroet,
Ton & Vincent.

Fairplay is zeer belangrijk in de sport en zeker ook bij VVZA.
Het is iets dat we met z’n allen doen, spelers/leiders/trainers/toeschouwers.
Binnen VVZA is er een commissie die hier alles aan tracht te doen. Zo is bijvoorbeeld de
Fairplay cup geïntroduceerd, al is dit nog geen succes.
VVZA wil graag dat dit wel een succes wordt en daar hebben we u bij nodig. Geef sportief gedrag van
speler/scheidsrechter/leider/trainer of teams door. Dit kan via een meldingsformulier dat op te vragen is bij
de Fairplay commissie via fairplay@vvza.nl.
Wij zijn van mening dat sportief gedrag beloond moet worden. Uit de ingezonden meldingen maakt de
commissie een selectie. In de nieuwsbrief zullen wij dan speler/team bekend maken.
Het komt helaas ook voor dat spelers/trainers/toeschouwers zich niet goed gedragen. Dit is niet gewenst.
Spreek elkaar hierop aan! En wordt je erop aangesproken, accepteer dit dan.
Indien er misstanden zijn met een vereniging, zoals onsportief gedrag in en om het veld, meld dit dan via
fairplay@vvza.nl. Indien het een vereniging is die deelneemt aan het convenant, neemt de commissie dit
met de betreffende vereniging op.
Wij willen meer doen!
Heeft u ideeën, of denkt u dat u een versterking van ons team bent? U bent van harte welkom.
Stuur uw mail naar fairplay@vvza.nl.
Wie zijn de aanspreekpunten binnen de commissie:
Dick (Dirk) Blom
Actief bij VVZA als scheidsrechter, wedstrijdsecretaris senioren, scheidsrechter
coördinator zondag, afgevaardigde Convenant van Amersfoort en commissie Fairplay.

Anne-Luut Dijkstra
Actief bij VVZA als lid van de Commissie Fairplay. Jarenlang trainer/coach en begeleider
van vele sportteams: Volleybal, hockey en natuurlijk voetbalteams bij VVZA.

Digitaal overschrijven in het amateurvoetbal; einde overschrijvingsformulier
Met ingang van 7 december 2015 is het digitaal overschrijven ingevoerd in het gehele amateurvoetbal.
Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich aan te melden bij
de nieuwe vereniging.
Het is dus niet meer nodig om overschrijvingspapieren in te vullen en naar de KNVB te sturen.
Ook de spelerspas hoeft niet meer bij de KNVB ingeleverd te worden. Wel moet je bij een overschrijving je
eerst afmelden bij je oude vereniging.
Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.
Wel moet natuurlijk zijn voldaan aan alle financiële verplichtingen bij de oude vereniging, anders wordt de
overschrijving geblokkeerd. Het KNVB-Overschrijvingsreglement blijft gewoon van toepassing, alleen de
uitvoering wordt veel gemakkelijker voor speler en vereniging.
Dus in het vervolg hoeft men zich alleen nog maar af te melden bij de oude vereniging (zorg dat er geen
schulden zijn) en aan te melden bij de nieuwe vereniging. Makkelijker kan het niet!
Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vvza.nl

Resultaten Jeugd najaar 2015
Het najaar seizoen zit er op, tijd om de balans op te maken. En die is best positief voor de VVZA!
Vorig seizoen 2014-2015 eindigden, weliswaar over het gehele seizoen, maar liefst 9 VVZA-jeugdteams als
laatste, 6 teams eindigden als 1-nalaatste. Het merendeel van de teams eindigde in de onderste helft van
de rangschikking. Er waren wel 2 najaar kampioenen.
Dit najaar is geen enkele team laatste geworden! Twee teams zijn 1-nalaatste geworden: de E1 (het enige
hoofdklasseteam van VVZA) en de B4. De E1 speelt 3 competitierondes in het seizoen en is inmiddels, in
de 2de ronde, kampioen geworden. En de B4 heeft zich de laatste weken van het najaar en de eerste
weken van dit jaar al sterk verbeterd.
Er zijn in het najaar 2 teams gedeeld eerste geworden: de D2 en de E3. De B3 werd 2de, nadat zij hun
openingswedstrijd verloren werd de koploper op punten niet meer ingehaald, ondanks een veel beter
doelsaldo. Ook de F5, de E2 en de D5 deden lang mee voor het kampioenschap.
De C1 en de B1 hebben de promotiepoule gehaald en daarmee de voorlopige doelstelling behaald.
Overall, alle jeugdteams bij elkaar bekeken, scoren we rond de 50%, oftewel precies middenmoot. Vorig
seizoen was dit absoluut nog niet het geval.
VVZA heeft dan ook goed gekeken naar de competitie-indeling van de teams, de conclusie kan getrokken
worden dat dit nu beter gelukt is. Maar we worden ook gewoon beter!
En we willen nog beter: middenmoot is niet meer goed genoeg, en de C1 en B1 willen we graag laten
promoveren.
De nieuwe F9 is in dit verhaal nog niet meegenomen, omdat zij later in het seizoen zijn gestart, maar ook
zij hebben het heel goed gedaan. En bij de Kabouters lopen de nodige talenten, waarvan er al een paar
zijn doorgestroomd naar de F.
Alle teams veel succes toegewenst in het voorjaar, maak er wat moois van!
Kaboutervoetbal promoten
We hebben je hulp eventjes nodig!
VVZA wil meer leden, en haar teams op een hoger niveau laten acteren (Jeugdbeleidsplan).
Daarom willen we meer leden werven, met name in de leeftijd van de Kabouters.
Onderzoek van de SRO heeft uitgewezen dat juist in die doelgroep qua werving veel te behalen valt.
We starten in het voorjaar daarom een ledenwerfcampagne voor Kabouters in de leeftijd van (4), 5 en 6
jaar. En we willen iedereen vragen om mee te helpen.
Bij deze Scheepstoeter vind je een poster/flyer over het Kaboutervoetbal.
We willen je vragen deze uit te printen en te verspreiden. Met name in onze doelgroepwijken Schothorst,
Kattenbroek, Zielhorst, Liendert/Rustenburg en Kruiskamp.
Je kunt ze ophangen op school, bij de sportzaal, in winkels, bij welzijnscentra en bij andere
organisaties/bedrijven waar (ouders van) kinderen in de genoemde leeftijd komen.
Vraag wel even toestemming of je het op mag hangen. Soms wordt gevraagd of dit commercieel is, dat is
het niet: VVZA is een non-profit vrijwilligersorganisatie.
Verder willen we je vragen om in jouw buurt, vriendenkring en familiekring te scouten. Oftewel: dat leuke
voetballertje op het plein, voetbalveldje, of school, vragen of die al op een voetbalclub zit en de ouders
benaderen of zij interesse hebben in het Kaboutervoetbal van VVZA. Het mogelijk om een paar keer op
proef mee te trainen. De contributie voor het voorjaar bedraagt 32 euro.
Meer informatie kun jij, of de ouders van potentiële Kaboutervoetballertjes, krijgen via projecten@vvza.nl
(Ivar Dekkinga).
Als je posters op gaat hangen, dan willen we je vragen om de locaties even te melden op dit zelfde emailadres, dan weten we waar de posters al hangen.
Bedankt en succes!
Kaboutervoetbalschoenen en scheenbeschermers over?
We willen meer kabouters. Daarom mogen nieuwe kinderen eerst een paar keer op proef meetrainen met
de Kabouters. Dan kunnen ze even kijken of het wat voor hen is.
Nu betekent dit voor de ouders van deze mogelijke kabouters wel dat ze al voetbalschoenen en
scheenbeschermers aan moeten schaffen.
Daarom willen we die nieuwe kinderen voor een paar weken, iedere keer opnieuw, voetbalschoenen en
scheenbeschermers aanbieden.
De vraag aan jou: heb jij nog voetbalschoenen en/of scheenbeschermers liggen in de Kaboutermaten (4-6
jaar)? En zo ja, mag VVZA die van je hebben?
Reacties kunnen naar projecten@vvza.nl (Ivar Dekkinga)

Mijn deur staat altijd open!

De meeste mensen hebben mij wel al eens zien rondlopen. Sinds het begin van
dit voetbalseizoen ben ik de nieuwe verzorgster van de selectie. Voorheen heb ik
gewerkt bij VV de Alblas en door verhuizing op zoek gegaan naar een nieuwe
vereniging in Amersfoort.
Uiteindelijk mocht ik op gesprek komen bij VVZA en ik had direct een zeer
positief gevoel over de vereniging. Ik heb het gevoeld als thuiskomen door het
warme en open welkom van het bestuur, de begeleiding, het team en de vaste
supporters!
Naast dat ik zo af en toe met de wonderspons het veld in ren bij de wedstrijden
begeleid ik de mannen van de selectie ook bij blessures doormiddel van
onderzoek, ondersteunende taping, hersteltraining en advies.
Momenteel ben ik mijn opleiding blessurepreventie aan het afronden en hoop
daarna me nog verder te gaan specialiseren.
Naast mijn werkzaamheden bij de club heb ik ook een eigen praktijk in
Soesterberg onder de naam KKpraktijk, waarbij ik naast sport- en relaxmassages
ook mensen coach, trainingen en workshops geef. Wellicht hebben jullie mijn
mooie sponsorbord langs de kant al eens zien hangen
Ik richt mij preventief op de blessures bij sporters. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Ook voor de
mensen die niet in de selectie spelen, staat mijn deur altijd open!
Mijn advies: Loop niet te lang door met klachten. Kom even langs met je vraag en ik ben altijd bereid om
advies te geven.
Kim Kruit-Timmerman
Tel: 06 51 84 69 09
www.kkpraktijk.nl
VVZA E1 najaarskampioen
‘Hopelijk nu meedoen met de bovenste’, appte Jan van Beek nog bij de presentatie van de najaar
competitie. 8 teams E-pupillen waaronder onze E1 in de hoofdklasse 20, 9 tegen 9.
Was het de tomeloze inzet van de trainers Steven van Zanten, John van Nimwegen en Jan, of het nieuwe
tenue dat de 12 spelers op 10 oktober kregen van de sponsor “Technisch Bureau Van Slooten”?
Hoe dan ook, de najaar competitie van november tot en met begin februari liep als een trein. Dat begon
nog voorzichtig met een 6-5 overwinning in een trainingswedstrijd, gevolgd door een degelijke 4-0. Daarna
kwam op 7 november de klapper: met 14-1 werd Hooglanderveen opzij gezet. Met nog een gelijkspel en 5
achtereenvolgende overwinningen, speelde het twaalftal als team naar het kampioenschap.
Op 6 februari was de titel binnen. Dat vierden trainers Jan en Steven aansluitend op de wedstrijd al met
friet voor alle spelers in het clubhuis. ’s Middags deed sponsor Van Slooten nog een flinke duit in het zakje
door de jongens te trakteren op bioscoop en pizza.
VVZA E1 najaar kampioen; 1 groot feest!
VVZA D1 speelt oefenwedstrijd in Engeland
Het seizoen 2015 – 2016 is vanaf het begin een spannend
seizoen voor de spelers van VVZA D1. Na de promotie
van de D1 vorig jaar zat de nieuwe selectie (met vier
eerstejaars) opeens in de eerste klasse. Tot november
2015 ging het niet zo lekker en werd mondjesmaat een
paar punten bij elkaar gesprokkeld. Vanaf november is er
geen wedstrijd verloren en spelen de jongens om de
bovenste plaatsen. Naast het winnen van wedstrijden en
de nodige patatjes om dat te vieren, worden er ook nog
scouts van FC Utrecht en Vitesse langs de lijn gespot. Dat
heeft er onder andere voor gezorgd, dat Taa Woranut met
meerdere trainingen van de FC Utrecht Academie heeft
meegedaan. Komend seizoen speelt hij bij FC Utrecht
onder 14.

Kortom, het gaat goed en wat kun je dan doen, om de kers op de taart te krijgen?
De leiding van de D1 heeft een oefenwedstrijd in
Engeland geregeld op 15 mei 2016. Daarvoor gaan
ouders en kinderen van 14 tot en met 16 mei naar
Tonbridge in Kent. Het team onder 13 Tornado’s van de
lokale club Tonbridge Invicta FC
<http://www.tonbridgeinvictafc.co.uk/club/265031/Home>
heeft het eigen toernooi opgeofferd, om tegen VVZA D1
te spelen. Deze gastvrijheid wordt nog eens benadrukt
met een gezamenlijke barbecue op zaterdag 14 mei en
waarschijnlijk een paar ‘English pints’ voor de ouders op
zondag 15 mei.
Coach Barry den Harder hoopt op enkele scouts van
Chelsea en Arsenal, maar dat zal zo’n vaart niet lopen.
De spelers zien er enorm naar uit. Sommigen hebben er
al een opstel voor school over geschreven. Het team uit
Tonbridge loopt nu zelf met plannen, om komend seizoen
naar VVZA te komen, met of zonder een Brexit.
Jouw persoonlijke gegevens up-to-date
Aan alle leden van VVZA vragen wij er aan te denken om een wijziging in je persoonlijke gegevens aan ons
door te geven. In de huidige wereld wisselen we allemaal bijvoorbeeld nog wel eens van telefoonnummer
of emailadres. Daarom het verzoek aan jou om de wijziging door te geven aan ledenadministratie@vvza.nl,
zodat wij je altijd kunnen bereiken als wij je nodig hebben. Onder andere om deze mooie Scheepstoeter te
blijven ontvangen en van het VVZA nieuws op de hoogte te blijven.
Bedankt voor je medewerking.

Heeft u vragen/opmerkingen over De Scheepstoeter kunt u zich richten tot communicatie@vvza.nl

