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Nieuw jaar, nieuwe kansen:
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een nieuw jaar waarin iedereen weer zijn eigen doelen stelt. Deze kunnen behoorlijk
uiteen lopen. Afvallen, stoppen met roken, meer bewegen zijn voorbeelden van doelen die velen zichzelf stellen.
Afvallen: De kerstkilo’s moeten er af. Kerstkilo’s? Ik geloof er niet in. Aankomen doe je immers niet tussen Kerst en Oud & Nieuw, maar
tussen Oud & Nieuw en Kerst. Wat niet wegneemt dat ik bewondering heb voor de mensen die deze strijd met zichzelf aan gaan!
Stoppen met roken: Goed voornemen! En ik hoop oprecht dat een ieder die zich dit voorneemt, het ook echt lukt. Ook op en langs de
voetbalvelden wordt regelmatig een peukie gerookt. Wij hebben met het team de volgende afspraak; roken doe je pas na de wedstrijd als
je gedoucht bent. Roken in het prachtige trainingspak van De Belgische Keizer en Kletsen en Proeven staat nou niet echt. Anyway;
veel succes voor degene die zich dit hebben voorgenomen. Als je het écht wilt, lukt het ook.
Meer bewegen: Dat laatste geldt overigens ook voor meer bewegen. Mocht u meer willen bewegen? Kom dan eens langs bij VVZ. Met
maar liefst 9 teams is er voor ieder wat wils. Kinderen zijn meer dan welkom om eens mee te trainen met een van onze jeugdteams. Ook
hebben we twee seniorenteams die aanvullingen kunnen gebruiken.
Maargoed, naast persoonlijke doelen voor het nieuwe jaar hebben wij als VVZ natuurlijk ook een aantal doelen. Om je daar een beeld van
te geven neem ik je in een vogelvlucht mee. Eens per maand zit de stuurgroep bij elkaar om het over het wel en wee binnen VVZ te hebben. Soms doen ze dit met de andere werkgroepen, de voorzitter van ZAC en/of de Zwolsche Boys of gewoon alleen met de stuugroep.
Het streven is om alleen gediplomeerde trainers voor de selectieteams aan te stellen. Dit is een doel voor de langere termijn.
Voor de kortere termijn, hebben wij ook een aantal doelen. Volgend seizoen hoopt onze Vrouwen 1 weer in de tweede klasse te kunnen
voetballen, willen we weer een meidendag organiseren en hulp bieden bij het verzorgen van trainingen voor het schoolvoetbaltoernooi.
Daarnaast zijn we achter de schermen met nog veel meer bezig. Via de nieuwsbrief houden wij jullie hiervan op de hoogte.
Tot snel op het sportpark!

Vaste rubriek:
Doorgeefluik:
Mijn naam is Debby Rozenbaum en leider van VVZ mo11-1 samen met Emiel Neijenhuis.
Ik heb 2 dochters, Joyce zit in team mo11-1 en Senna voetbalt in mo15-1
Zomer 2016 ging mijn dochter Joyce over van ZAC naar VVZ meidenvoetbal zag ze wel zitten.
Maar toen het seizoen begon had mo11-1 nog geen leider. Ik heb er toen voor gezorgd dat het
team de tenue's kreeg, zodat ze een in ieder geval mee konden doen met de wedstrijden. Van
het een kwam het ander en heb ik me aangemeld als leider. Ik had op dat moment geen bal
verstand van voetbal. Een aantal ouders wierpen zich op als coaches langs de lijn, wat erg fijn
was in mijn geval.
Het team Mo-11 is een gezellig team met 12 leuke meiden die samen met de trainsters Esther
en Annelinde van de trainingen een leuk sportief uurtje maken.
Als ik terug kijk naar het begin van het seizoen zie je bij al die meiden hoe ze gegroeid zijn, zo
leuk om te zien.
We zijn afgelopen periode 9e geworden maar desondanks houden de meiden de lol erin. Volgende periode gaan we zeker voor wat meer winst. Ik heb er zin in om samen met dit team er
weer een leuk seizoen van te maken.
Ik geef het stokje door aan Inge Wolke, zij heeft van de zomer zich ingezet voor de kleding
commissie van VVZ.
Met vriendelijke groet,
Debby Rozenbaum

Op de foto missen Luciana, Marissa en Iris.
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Laura van der Moolen
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School/opleiding/werk

Thorbecke scholengemeenschap 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?

Eh ik heb eigenlijk geen favoriete club. Ik vind voetbal vooral erg leuk om bezig te zijn en
het gezellig te hebben met teamgenoten in en rond de wedstrijden en trainingen.

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?

Eigenlijk alles wat ik nu kan. Voordat ik op voetbal ging bij VVZ heb ik nooit echt gevoetbald.

Zelfde antwoord
Neymar van Barcelona. Ik heb hem wel eens op TV gezien en toen vond ik hem wel goed
spelen.
Een wedstrijd in Barcelona , lekker naar het buitenland gaan en een leuke sfeer rond zo’n
wedstrijd meemaken.

Hoge lange ballen te schieten
Links midden, ja
Ik heb geen voorbereiding anders dan het inlopen en inschieten voor de wedstrijd.
Dat het lekker gezellig is.

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 !

Sport Inn Zwolle
Beste speelsters van VVZ,
Nadat Sport-inn al minisponsor is geworden van VVZ, hebben ze nu ook een leuke kortingsactie.
Sportwinkel Sport-inn Bruins aan de Oude Vismarkt 4 verstrekt aan alle speelsters, leiders en trainers van VVZ een Goldcard.
Deze biedt 20% korting op het totale assortiment. Uitgezonderd aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De sportwinkel is
gespecialiseerd in voetbalartikelen.
De goldcards worden in januari uitgedeeld via de leiders. Het kan
dus zijn dat je je pas al hebt ontvangen. Heb je er vragen over, vraag
het aan je leider, spreek even iemand van het bestuur aan of neem
contact op met de winkel.
Met vriendelijke groet,
Eveline Blekkenhorst.

Grote dank:
Sport-inn formule is een groeiende franchiseorganisatie met 8 sportzaken
door het land. Hiervan zijn de meeste vestigingen gelegen in het noord-oosten
van het land.
Op vrijdag 31 oktober 2014 is de nieuwste winkel in Sneek geopend!
De Sport-inn formule kenmerkt zich door de verkoop van sportartikelen voor
voetbal, running en fitness aan de sporter, maar ook de verkoop van schoenen
en kleding voor de vrije tijd.
De Sport-inn Organisatie is een full franchiseorganisatie waarin de ondernemers intensief worden begeleid in hun
bedrijfsvoering zowel op operationeel als strategisch niveau. Sport-inn Organisatie stuurt centraal de winkels aan
maar geeft ruimte aan de lokale invulling door de franchisenemer.
Sport-inn is onderdeel van Sportimo Retail, Retail Service organisatie. Naast de Sport-inn franchiseformule zijn 8
zelfstandige winkels aangesloten met elk hun unieke identiteit.

Ruim 15 jaar geleden is LimoRental ontstaan uit een passie voor exclusieve
en klassieke auto’s die wij zijn gaan verhuren om de kosten te dekken. In de
loop der jaren is LimoRental uitgebreid tot een bedrijf met een 20-tal
auto’s, waaronder een aantal superstretched limousines en een enorme
Hummer H1 limousine.
Onze hobby is uit de hand gelopen tot een bedrijf met een aantal zeer
enthousiaste medewerkers die elke rit hun best doen om er voor U een
feest van te maken. Ons bedrijf en chauffeurs zijn voorzien van alle diploma’s en papieren die noodzakelijk zijn.
LimoRental heeft een zeer uitgebreid en gevarieerd wagenpark, dat ingezet kan worden voor de meest
uiteenlopende gelegenheden. Hier kunt u denken aan trouwerijen, feesten , gala, zakelijk vervoer, VIP vervoer
enz. We hebben de mooiste auto’s en limo’s in huis voor een zeer scherpe prijs en in de meeste gevallen rekenen
wij ook nog eens geen voorrijkosten.

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.

