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                    SCHEEPSTOETER 
                          Maart 2019 

Seizoen 2018/2019 nr 5 
 

 

 

 

 

 

Beste VVZA-ers, 

 

Voor u ligt de nieuwe editie van onze Scheepstoeter.  

 

  

In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen: 

1. De VVZA-kalender 

2. Medelingen vanuit het bestuur 

2.1 Verlenging contracten trainers VVZA1 en VVZA2 

2.2 Vacatures in het Bestuur 

2.3 NIEUW: Communicatie via schermen en app 

3. Hulp gezocht bij het schoolvoetbaltoernooi 

4. Bekersucces JO12-2 

5. JO19-1 bereikt de promotiepoule 

6. JO19-3 steekt de handen uit de mouwen 

7. De Voetbalschool gaat weer van start 

8. Fortnite toernooi 

9. Jeugdtoernooi 

10.  Wist je dat… 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

 

2 Mededelingen vanuit het Bestuur 

2.1 Verlenging contracten trainers VVZA1 en VVZA2 

Tijdens de winterstop is er achter de schermen gesproken met de huidige trainers over hun 

inzet in het nieuwe seizoen van 2019/2020. Er wordt in deze gesprekken teruggekeken naar 

het afgelopen najaar en wederzijds feedback gegeven. 

Als beide partijen positief terugkijken op de afgelopen maanden, draait het natuurlijk om de 

hamvraag: “Gaan we ook komend seizoen met elkaar verder?” 

13 maart Schoolvoetbal voor basisscholen 

15 maart Start Voetbalschool/Keepersschool 

20 maart Schoolvoetbal voor basisscholen 

30 maart Bekerwedstrijd JO12-2 

13 mei Sponsoravond 

15 juni Jeugdtoernooi 
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We zijn blij te kunnen meedelen dat de eerste contracten op dit moment rond zijn. 

Voor VVZA 1 zijn de contracten voor het huidige trainersduo Sebastian Verhoeve en Marino 

Osimani voor 1 jaar verlengd. Zij zullen ook het komende seizoen samen ons Vlaggeschip 

trainen. 

Voor VVZA 2 is er ook goed nieuws te melden. Jeroen Snijders gaat wederom in het nieuwe 

seizoen dit team onder zijn hoede nemen. 

Met de overige staf worden de gesprekken nog gevoerd. Uiteraard hopen we dat we ook met 

hen spoedig tot overeenstemming kunnen komen. 

 

2.2 Vacatures in het Bestuur 

Binnen het bestuur hebben we een tweetal vacatures. 

 

Facilitaire Zaken 

Piet de Boer heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als bestuurslid Facilitaire Zaken 

voor het nieuwe seizoen. We zijn daarom op zoek naar iemand die zijn taken over wil 

nemen.  

Inhoudelijk houdt deze functie vooral in: 

• aansturen van de facilitaire zaken rondom accommodatie en kantine; 

• ondersteunen van vrijwilligers die werken in de kantine en aan het onderhoud van de 

velden; 

• deelnemen aan bestuursvergaderingen; 

• overleg met externe partijen die betrokken zijn bij onze facilitaire organisatie. 

 

 

Jeugdzaken 

Het bestuurslid Jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Samen met het 

bestuurslid Technische Zaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het 

bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de 

processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en 

uitvoering.  

 

Heeft u interesse in één van bovenstaande taken? Of wilt u meer achtergrond informatie 

over de functie? Neem dan contact op met Piet Beltman via voorzitter@vvza.nl 

 

 

2.3 Communicatie via schermen en app 

We merken steeds vaker dat informatie die we verstrekken via onze website en via de mail 

niet meer iedereen bereikt. 

Om onze leden beter te kunnen informeren hebben we voor VVZA het Clubpakket 

aangeschaft bij Sportlink. Dat betekent dat we zowel via de schermen in onze kantine als 

via de app van Voetbal.nl informatie over onze club kunnen verspreiden. 

 

Schermen 

Regelmatig zullen mededelingen op het scherm bij ons wedstrijdsecretariaat worden 

geplaatst. Tijdens het wachten in ons clubhuis, al dan niet onder het genot van een drankje, 

kun je lezen op de schermen wat er binnen de club speelt. We zullen dit medium vooral 

gebruiken voor algemene informatie over de club zoals uitslagen van wedstrijden, 

belangrijke mededelingen of evenementen. 

Uiteraard is het leuk als we daar actuele weetjes van de club kunnen presenteren. Dus heb 

je mooie foto’s of filmpjes van je team of andere dingen die je graag met de hele club wilt 

delen? Stuur dit dan naar communicatie@vvza.nl. 

 

mailto:voorzitter@vvza.nl
mailto:communicatie@vvza.nl
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App 

Naast het informeren via de schermen, hebben we ook de mogelijkheid om 

informatie te verstrekken via de app van Voetbal.nl. Hierin zullen de 

komende tijd steeds meer berichten worden geplaatst. Het is daarom van 

belang dat je deze app op je telefoon hebt. 

 

Heb je de Voetbal.nl app nog niet op je telefoon? Download hem nu en stel je 

account in met het emailadres waarmee je bij VVZA bent ingeschreven in de 

ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), 

trainingen, evenementen en belangrijke bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken 

als aanwezigheid met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat 

zich binnen VVZA afspeelt. 

 

LET OP:  Stel ook de pushberichten in, zodat je altijd van het laatste nieuws op de 

hoogte bent! Dit dient op 2 plaatsen te gebeuren:  

1. In de Voetbal.nl app. Lees hier de instructie; 

2. In de instellingen van je telefoon:  

IOS: Instellingen, Voetbal.nl, Berichtgeving (schuif aanzetten) 

Android: Instellingen, Meldingen, Voetbal.nl (schuif aanzetten) 

 

Account instellen 

Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te 

loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen. 

 

1. Je hebt al een account van Voetbal.nl.  

Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het 

emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij 

VVZA in de ledenadministratie bekend bent. 

Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij VVZA? Het adres waarop je doorgaans 

de mailtjes van VVZA ontvangt is het adres waarmee je bij VVZA bekend bent. Ben je er 

niet zeker van dan kun je alttijd een mail sturen naar onze ledenadministratie. 

 

2. Je hebt nog geen account.  

Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een 

emailadres gebruikt waarmee je bij VVZA bekend bent. 

 

3. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. 

Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is 

reeds gelegd. 

 

 
 

 

Meerdere kinderen bij VVZA? 

Heb je meerdere kinderen bij VVZA en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van 

VVZA? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt 

inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. 

Switchen naar een ander kind kan door in het menu te kiezen voor "wisselen van persoon". 

 

 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000143843-hoe-stel-ik-pushberichten-in-
mailto:ledenadministratie@vogido.nl?Subject=&Body=
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3 Hulp gezocht bij het schoolvoetbaltoernooi  

Op woensdag 20 maart vindt het schoolvoetbal voor het 

basisonderwijs plaats bij VVZA van 15.00-18.00 uur. (Helaas werd 

op 13 maart het schoolvoetbal afgelast door het slechte weer.) 

 

Er wordt op 6 halve (gras)velden gespeeld, 7-tegen-7, door 

kinderen van groep 5,6,7,8. 

Het is voor VVZA een mooie kans om te laten zien wie we zijn, en voor kinderen en hun ouders om 

kennis te maken met VVZA. En dit levert wellicht nog de nodige nieuwe leden op. 

Om het schoolvoetbaltoernooi goed te laten verlopen zoeken we (voor 20 maart) 8 scheidsrechters 

en 3 veldcoördinatoren. 

Scheidsrechter zijn kan iedereen die voetbalwedstrijden speelt, er wordt dus op een half veld 

gespeeld en er is geen buitenspel. Verder worden alle normale regels toegepast, die bij het normale 

voetbal ook gelden. 

De 3 veldcoördinatoren regelen de speelschema's en houden de standen bij. 

Graag je naam doorgeven aan projecten@vvza.nl 

Info: Ivar Dekkinga: 06-22341325  

Overigens kunnen alle trainingen doorgaan op veld 4 (kunstgras) en veld 5 (bij binnenkomst 

rechts).  

Ook als je een deel van de middag kunt helpen, bijvoorbeeld voor, na of tijdens trainingen die 

plaatsvinden, zijn we zeer geholpen! 

Dank! 

 

4 Bekersucces JO12-2 

VVZA JO12-2 staat in de kwartfinale van de beker. Ze zijn het enige VVZA-team dat 

dit jaar zo ver is gekomen. En wat ook leuk is; ze hebben een thuiswedstrijd geloot! 

Kom dus allemaal op zaterdag 30 maart 2019 om 11:00 uur kijken hoe ze het gaan 

opnemen tegen DESTO JO12-2. Elke aanmoediging is meegenomen! Uiteraard 

snappen we dat je eigen wedstrijd voorgaat, maar als je daarvóór of daarna moet 

spelen dan wordt het een mooi vol veld voor onze mannen. 

 

Overigens gaat de wedstrijd altijd door; als het slecht weer is en gewoon gras is niet bespeelbaar, 

dan wordt hij verplaatst naar het kunstgrasveld. 

 

 

5 JO19-1 bereikt de promotiepoule 

Zo begon VVZA JO19-1 op 1 sept. aan een mooi nieuw 

avontuur. Na 13 wedstrijden in de 1e klasse waarvan de laatste 

9 wedstrijden ongeslagen, winnen van de koplopers, de minste 

doelpunten tegen en keihard als één team knokken is er 

gerechtigheid, de promotiepoule is gehaald! 

 

Heel erg verdiend vooral omdat het team al jaren heeft geknokt 

voor deze plek in de competitie. 

 

 

 

 

 

  

mailto:projecten@vvza.nl
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6 JO19-3 steekt de handen uit de mouwen 

Op 12 januari jl. heeft de JO19-3 de kantine schoongemaakt 

zodat deze weer gebruiksklaar is voor de tweede helft van het 

seizoen. Ook werd het pannaveld vrijgemaakt van bladeren. 

Er werd gepoetst, geveegd en gelachen! 

Aansluitend gingen de mannen met het hele team bowlen. 

Wij zijn trots op dit team en zien de aanmeldingen van dergelijke 

vrijwilligers-acties door andere teams natuurlijk graag tegemoet! 

 

 

 

7 De voetbalschool gaat weer van start 

Vanaf vrijdag 15 maart start De Voetbalschool/Keeperschool weer met de 

wekelijkse techniek- en keeperstrainingen, bij VVZA. 

 

Er zal weer worden getraind op vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.15 uur en/of 

van 17.30 uur tot 18.45 uur. De trainingsdata zijn: Vrijdag 15, 22, 29 maart, 5, 12 

april, 10, 17 mei, 7, 14 en 21 juni. Uitwijkdatum: 28 juni. 

Tijdens deze 10 trainingen zullen de deelnemers trainen onder begeleiding van professionele trainers, 

volgens de Total Soccer Method. Door middel van gerichte techniek- en keepers trainingen, met veel 

individuele aandacht zullen de kinderen extra vaardigheden worden bijgebracht. Uiteraard allemaal in 

combinatie met veel plezier. 

 

De trainingen bij De Voetbalschool/Keeperschool – VVZA zijn niet alleen opengesteld voor leden van 

VVZA, maar ook andere kinderen, aan een club gebonden of niet, kunnen zich inschrijven.  

 

Wil jij ook trainen onder begeleiding van 1e elftal spelers Steven van Zanten, Fabian Bakker en andere 

professionele trainers? Klik dan snel hier en schrijf je in!  

De afgelopen sessie trainden er meer dan 100 kinderen bij De Voetbalschool, ook nu is er maar 

beperkt plek, dus wacht niet te lang met inschrijven! VOL = VOL! 

Voor meer informatie kan je ook altijd terecht bij: 

Dennis Been dennis@devoetbalschool.nl of 06-50963781 

 

 

 

 

https://devoetbalschool.nl/?search=ae0d7a48688d
mailto:dennis@devoetbalschool.nl
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8 Fortnite Toernooi 

Op 2 maart was er geen voetbal op de club maar konden 

kinderen meedoen aan het Fortnite Toernooi. Ruim 30 leden 

hadden zich hiervoor ingeschreven.  

Aan het einde van de ochtend zijn 10 beeldschermen en 

evenzoveel Playstations neergezet in onze kantine door de 

mannen van WePlay Esports. Onze kantine werd zo 

omgetoverd tot een soort arcadehal. Vervolgens kwamen de 

spelers van VVZA een voor een binnenwandelen, zodat om 

13.00 uur het grote feest kon beginnen. Eerst werden de 

voorrondes gespeeld, daarna de finalerondes. De finale werd 

uiteindelijk rond 16.00 gespeeld. Bijna alle spelers bleven 

gezellig kijken naar de grote finale!  

De uitslag: 

1. Amir Bakkali-yakhlef 

2. Quincy de Keijzer 

3. Yassir Taj 

Gefeliciteerd mannen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Jeugdtoernooi 

Op zaterdag 15 juni wordt er in samenwerking met de Voetbalschool een thuistoernooi georganiseerd 

voor de teams van JO-08 t/m JO15. Er wordt in principe van ieder VVZA-team van JO8 t/m JO15 

verwacht dat ze meedoen. Als je echt niet kunt met je team, laat dit dan z.s.m. weten aan de 

toernooicommissie via toernooien@vvza.nl  

 

Voor de meeste teams kunnen we een leuke poule 

samenstellen met redelijk gelijkwaardige tegenstanders, 

waarvan 1 of meer van andere clubs. Voor een paar teams is 

dit niet gelukt, met hen is dit inmiddels gecommuniceerd. 

In totaal zullen we ruim 20 teams van 9 andere verenigingen 

welkom heten. Ieder team speelt 3 wedstrijden en krijgt een 

leuke clinic aangeboden door De Voetbalschool. 

 

Nadere informatie over speeltijden e.d. volgt binnenkort. 

 

Wil je helpen? Graag! 

Om deze dag tot een succes te maken kunnen we op 15 juni zelf nog wel wat hulp gebruiken. Lijkt het 

je leuk om ons (een deel van) deze dag te helpen, stuur dan een mailtje naar toernooien@vvza.nl. 

mailto:toernooien@vvza.nl
mailto:toernooien@vvza.nl
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Denk bijvoorbeeld aan het gereedmaken van de velden en materialen, omroepen rond wedstrijden, 

communicatie met teams aan de toernooitafel etc. 

 

 
10 Wist je dat… 

… Rico Hensen zijn 100e wedstrijd heeft gespeeld in VVZA1? 

… Er binnenkort weer een VOETBALQUIZ wordt georganiseerd? 

… Vanwege vakantie er geen blessurescreening is tot 22 maart? 

… Ons maandagmorgenteam ontdekten dat er vandalen op ons terrein zijn geweest?  

… Wij aangifte hebben gedaan van vernielingen die ze hebben verricht op onze club? 

 

 

https://www.vvza.nl/vernielingen/

