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De AH voetbalplaatjesactie!
Jaa hoor, de actie is eindelijk gestart. Het eerste verzamelboek wordt
uiteraard uitgereikt aan ons model op de voorkant.
ACTIE INFORMATIE:
Van 8 oktober tot 4 december krijg je bij iedere €10,- aan boodschappen een
pakje voetbalplaatjes. Houd de facebookpagina van AH Andre Mulder in de gaten
voor extra informatie.

Als razende reporter woon ik heel dicht bij de Albert Heijn aan de Forelkolk. U
kunt dus wel raden waar ik mijn boodschappen haal. Er is nog geen moment geweest waarop ik geen kinderen achter de dranghekken zag staan. Eerlijk is eerlijk,
er staan goed opgevoede kinderen achter. Ze spreken iedereen keurig aan met
meneer/mevrouw, alstublieft en dankuwel. Vrolijk loop ik de supermarkt in en
haal meer dan nodig is. Elke week hebben ze een aparte aanbieding waarbij je een
extra zakje voetbalplaatjes krijgt. Deze week zijn dat de mona gezinspuddingen.
Deze dus braaf ingeslagen, ook al houd ik er zelf niet zo van. Eenmaal buiten met
mijn volle tas zijn ze ook tegen mij beleefd; ’Mevrouw, heeft u voetbalplaatjes?’ (U
en mevrouw had van mij niet gehoeven, de jonge jaren gaan al zo snel voorbij). Ik
leg ze uit dat ik zelf bij VVZ speel en ook mee spaar. Voordat ze hierop reageren
kijken ze eerst naar mijn jurkje, panty en hakken. Ik val een beetje uit de toon bij
alle kinderen in trainingspak met groot ZAC/VVZ logo. Nadat ze dit verwerkt
hebben wensen zij mij, en ik hen, veel succes. Met een lach op mijn gezicht loop ik
met mijn boodschappen naar de auto. Ik voel nog even in mijn zac, ehh.. zak. Weer wat voetbalplaatjes rijker. Wat een
gouden actie!

Vaste rubriek:
Doorgeefluik:
Mijn naam is Nicole van der Kolk en ik heb het stokje overgedragen gekregen van Jan
Dobben.
In het dagelijks leven werk ik als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg. Ik woon
samen in Zwolle-Zuid met Marc, een SVI’er..
Mijn wens is om uiteindelijk alle vrouwen van Zwolle-Zuid samen te laten voetballen.
Vroeger (ja ja, ik mag het nu zeggen omdat ik 25 ben) leek het mij leuk om een keer
mee te doen met de schoolvoetbal. Mijn passie voor de voetbal is daar begonnen, gelijk
daarna heb ik mij ingeschreven bij Z.A.C. Daar stond ik dan, als klein meisje tussen de
jongens op het veld. Een kinderfeestje op zaterdag.. daar snapte ik niks van. Ik heb een
voetbalwedstrijd, dat is mijn zaterdag! Maar kleine meisjes worden ook
groot, nu jaren later, voetbal ik met veel plezier in dames 2.
De opmerking die ik vaak te horen kreeg was: ‘huh.. is dat nou een meisje?’. Nu kunnen
ze er niet meer om heen, het meidenvoetbal is een
feit! Ik ben trots op V.V.Z. Ik wil Z.A.C. en Zwolsche Boys bedanken voor alle tijd en
moeite die ze in V.V.Z. hebben gestoken en nog steken. Wie zou er 5 jaar geleden hebben gedacht dat V.V.Z. in 2016 negen teams heeft en met hun kleding zo de rode loper
op kan dankzij Jeroen de Boer.
Ik geef het stokje door aan Sigrid Jansen, een zeer betrokken vrijwilliger die zich al jaren actief inzet voor V.V.Z.

Speelster van de maand:
Vorige maand zijn we gestart met Daniëlle de Boer (MD1) als speelster van de maand.
In deze nieuwsbrief maakt u kennis met Lisanne Koolschijn (VR2).
Al jaren lang speelt zij bij ZAC/VVZ. Ook haar vader, Erwin Koolschijn, is actief
betrokken bij de vereniging. Hij heeft teams al meerdere malen uit de brand geholpen
door wedstrijden te fluiten. Wilt u meer weten over Lisanne? Lees dan snel verder.

Naam

Lisanne Koolschijn

Leeftijd

23

Team

Vvz dames 2

School/opleid
ing/werk

Banquetingmedewerker bij van der valk Zwolle

Wat is je favoriete club
in Nederland
en waarom?
Wat is je favoriete
buitenlandse
club en
waarom?
Wie is je favoriete speler
en waarom?
Welke wedstrijd hoop je
ooit nog eens
in het echt te
zien?

PEC Zwolle natuurlijk, omdat ik in Zwolle geboren ben en daar nog steeds woon.

Wat heb je al
geleerd sinds
je bij VVZ
voetbalt?
Wat hoop je
nog te leren
dit seizoen?
Wat is je favoriete positie en sta je
daar ook dit
seizoen?
Wat is je
ideale voorbereiding op
een wedstrijd?
En tot slot:
wat is het
állerleukste
aan je team?

Zo.. dat is een lastige vraag, ik voetbal al best lang, maar VVZ bestaat natuurlijk nog niet zo lang dus dat
weet ik eigenlijk zo niet.

Ik heb niet echt een favoriete buitenlandse club, als ik er dan 1 moet kiezen, kies ik voor Schalke 04, de
huidige club van mijn favoriete speler.

Ik ben altijd al een fan geweest van Klaas-Jan Huntelaar, omdat ik zijn scorend vermogen super vind
Ik zou wel eens een wedstrijd willen zien van FC Barcelona in het stadion daar.

Het liefst hoop ik sneller te worden, maar dat is wel lastig om te leren dus onhaalbaar voor mij, maar ik
wil nog wel wat slimmer worden in bepaalde acties
Ik vind de Spits positie heel erg leuk, doelpunten maken voor mijn team vind ik het mooiste om te doen,
helaas is dat dit seizoen niet mijn positie.
Dit seizoen ben ik als verdedigende middenvelder te zien bij Dames 2.
Ik heb niet een vast ritueel wat ik doe voor een wedstrijd, gewoon rustig warm lopen en kijken hoe de
tegenstanders het doen in de warming up verder zie ik het wel tijdens de wedstrijd.

Ik vind de sfeer het aller leukste in mijn team, iedereen kan met elkaar overweg en dat vind ik wel belangrijk.

R O N D DE 1 5 E V A N DE M A A N D KO M T D E V V Z NI E U W S B R I E F
UIT.

V O L G V V Z O O K O P S O C I A L ME D I A !

De Grote Club Actie

Het bovenstaande stukje stond in de nieuwsbrief van september. Nog ruim een week hebben we de tijd om loten
te gaan verkopen! Zaterdag 29 oktober wil Nadia alle verkoopboekjes weer terug hebben. Eerder mag natuurlijk ook. De prijzen die te winnen vallen blijven nog even geheim, maar ga er maar vanuit dat ze vergelijkbaar of
zelfs béter zijn dan die van vorig jaar.

Wat doen we met de opbrengst?
Een belangrijke vraag waarover nog niet gecommuniceerd is via de nieuwsbrief. Op Facebook heeft al wel het één
en ander gestaan. Mocht u dat niet gelezen hebben, dan brengen wij u graag via deze weg hiervan op de hoogte.
Vorig jaar hebben wij als VVZ besloten ieder lid verplicht 3 loten te laten verkopen. Voor de meesten was dit
geen probleem. Ze kochten er zelf 3, lieten het boekje langsgaan in de familie of wisten zelfs iemand te regelen die
15 (!!) lootjes in één keer kocht. Ook dit jaar willen we jullie vragen weer minimaal 3 loten te verkopen en wel om
het volgende. Een deel van de opbrengst van vorig jaar en de opbrengst van dit jaar, zullen we gebruiken om
te voorzien van een
! Precies dit is de reden dat wij het
belangrijk vinden dat iedereen zich heeft ingezet voor deze voetbaltassen. Met 3 verkochte loten per lid moeten
we dit redden!

IEDER LID

nieuwe voetbaltas

Door de gesponsorde trainingspakken en tenue’s van Kletsen en Proeven en de Belgische Keizer lopen we er
natuurlijk al fantastisch bij. Een tas kan dit helemaal afmaken. Gebruik deze vakantie dus goed om nog wat extra
loten te verkopen en motiveer je teamgenootjes hier ook voor. Heel veel succes! Jullie kunnen het :)

Herfstactie

Beste lotenverkoper van VVZ,
Wat goed dat jullie meedoen aan de Grote Clubactie voor onze vereniging! Als jij super veel loten verkoopt in de
herfstvakantie, maak je elke dag kans op een Intertoys cadeaubon van €20,-! Lees hieronder meer.
Herfstactie 2016: Win een Intertoys cadeaubon van €20,-!
De Grote Clubactie vindt het leuk dat jij laat zien hoeveel loten je verkoopt in de herfstvakantie! Laat dat op een
creatieve manier aan hun weten. Dat doe je als volgt:
Maak een creatieve foto(collage) of een leuk filmpje
Zet dit op Instagram of Twitter met #clubherfst
Je mag jouw filmpje of foto ook opsturen naar kids@clubactie.nl
Klaar? Dan maak je in de herfstvakantie elke dag kans op een cadeaubon van Intertoys (van €20,-)!
Dagelijks maakt de Grote Clubactie via social media een nieuwe winnaar bekend.
Meedoen kan van maandag 17 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2016. Wij wensen jou heel veel succes met
de lotenverkoop in de herfstvakantie! Zet 'm op!
Met vriendelijke groet,
VVZ.

Sponsoren:
Even naar de Belg (zo wordt de Belgische Keizer in de volksmond genoemd) om lekker te genieten van het Belgisch eten en de heerlijke
bieren. Je kunt hier een drankje doen of een hapje eten.
Ook worden er arrangementen verzorgd en worden er zalen verhuurd.
Kletsen & Proeven is een sfeervolle bar & bistro midden in het centrum
van Zwolle.
De plek bij uitstek voor een gezellige borrel en of heerlijk diner.

