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Volg VVZ
ook op
social media!
www.svovvz.nl

Meidendag vrijdag 30 juni van 17.00-21.00
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de

uitnodiging! Hieronder nog een oproep aan alle

ouder(s)/verzorger(s):
Ouders gezocht die tijdens de meidendag een handje willen helpen. Meld je aan via

meidendagvvz@gmail.com.

Kun je maar een paar uurtjes? Zet er dan even bij wanneer je kunt. Maken we er met elkaar een fantastische meidendag van.
Dankjewel.
Groeten, Joyce

Vaste rubriek:
Doorgeefluik:
Hallo sportvrienden,
Evert Aukema heeft mij het stokje doorgegeven van het doorgeefluik en deze pak ik graag aan. Ik loop
ook al een tijdje rond op het sportpark en velen zullen mij van gezicht kennen maar verder niet echt.
Mijn naam is Ruud Goettsch en ben al ruim 13 jaar verbonden met het voetbal op Jo van Marle.
Ik woon al 20 jaar met plezier in Zwolle zuid waarvan dus een groot deel van die tijd actief in de voetbal. Als elftal begeleider van verschillende teams maar ook ruim 1,5 jaar secretaris van Zwolsche Boys.
Helaas hiermee moeten stoppen omdat werk, privé en voetbal niet meer was te combineren.
Het is allemaal begonnen met mij zoon Jelte, die samen met zijn vriendjes Sam en Bram destijds is begonnen bij de mini’s bij Zwolsche Boys. Eerst sta je dan aan de kant maar in de loop van de tijd gaat het
kriebelen en heb dan ook het elftal leiderschap opgenomen.
Dit heb ik een aantal jaren gedaan bij de jongens totdat ook mijn dochter Meike ging voetballen. Eerst bij Zwolsche boys totdat bleek dat er
dat jaar geen elftal in haar leeftijdscategorie kon worden opgezet. Toen is zij overgestapt naar ZAC. Kort daarna is echter het samenwerkingsverband SVO VVZ
gestart en kon ze door in het gezamenlijke verband. Vervolgens verschillende
seizoenen D, C en B elftal begeleider geweest wat ik nu nog steeds ben van MO17
-1. Mijn dochter heeft besloten om aan het einde van het seizoen te stoppen met
voetballen.
Zelf heb ik nog niet besloten of ik stop aan het einde van het seizoen. Ik vind het
coachen en bezig zijn met die meiden op zaterdag erg leuk en kan het eigenlijk niet
laten. Ik sta bekend als een gepassioneerde coach en ben soms nog meer in
beweging langs de lijn dan sommige dames in het veld. Dit tot grote hilariteit van
ons trouwe publiek langs de lijn. Mijn doel is dat iedereen in het veld vreugde
beleeft aan de sport ongeacht het aan- of afwezige talent en het plezier staat ver
boven het resultaat.
In het dagelijkse leven was ik werkzaam als afdelingsmanager in de Automotive en
E-bike industrie maar sinds een paar maanden vanwege een reorganisatie even in between jobs. Geeft me even de tijd om te werken aan het
achterstallig onderhoud van de tuin en het schilderwerk aan het huis. Ook heb ik nu wat meer tijd voor één van mijn hobby’s, fotografie.
Deze vaardigheid heb ik ook kunnen inzetten voor de AH voetbalplaatjes actie want een groot deel van de profielfoto’s waren van mijn hand.
Ook de reden waarom ik niet op de teamfoto stond van mijn VVZ meiden.
Naast de fotografie mag ik ook graag de hort op. Heb een seizoenskaart bij PEC Zwolle waar ik samen met Henk Goebertus de lokale FC tot
grotere prestaties probeer aan te moedigen en mag graag de wereld verkennen. Vrienden die mij volgen op Facebook vragen zich regelmatig
af of ik nog wel eens thuis ben.
Voor de volgende nieuwsbrief wil ik het stokje doorgeven aan Henk Goebertus. Iemand die ook betrokken is bij het voetbal van VVZ en
kleur geeft aan het voetbal van de meiden.

Speelster van de maand:
Ieke is in VR 2 terecht gekomen na het opheffen van de MO19-1. (Waar ik als schrijfster van de nieuwsbrief én speelster in VR2
erg blij mee ben). Hieronder maakt u kennis met haar!

Naam

Ieke Nijkamp

Leeftijd

16

Team

Carolis clusius college

School/opleid
ing/werk
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?
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?

Ik denk dan toch wel pec, gewoon omdat het een gezellige club is

Ik heb niet echt een favorite speler

Ik denk dan toch ajax tegen feyenoord

Om meer te samen spelen

Om vaker te gaan scoren :)
Mijn favorite positie is links of rechts mid, daar sta ik niet dit seizoen maar ik vind overal wel

leuk om te staan.

Gewoon een goeie warming up doen

Het is altijd heel gezellig :) :)

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 !

Technische Commissie
Uitnodiging informatieavond SVO VVZ voor speelsters en ouders.
Woensdag 14 juni in de kantine van de Zwolsche boys
19.30-21.15 (kantine open vanaf 19.00)
Zoals elk jaar sinds de oprichting van SVO VVZ is er een
informatieavond voor speelsters en ouders van SVO VVZ.
Op deze avond wordt er teruggeblikt op afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen.
Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen en zich op te geven
als vrijwilliger voor VVZ. We hopen jullie allen te zien!
Programma (voorlopige indeling)
19.30- Inleiding door voorzitter VVZ Eveline Blekkenhorst
19.40- Roel Broeksma ( ZAC) en Hennie Kenkhuis (Zwolsche boys)
over de samenwerking tussen de beide clubs
20.00- Ameike ten Wolde de Nieuwe coördinator van de leiders stelt
zich voor
20.15- Richard Wink ( voorzitter TC) geeft terugblik op afgelopen
seizoen en geeft overzicht voor het nieuwe seizoen
Pauze
20.40- Art Langerer komt spreken!
21.00- Gelegenheid tot het stellen van vragen.
21.15- Afsluiting
Een opmerking van organisatorische aard; die week is er ook de avondvierdaagse, dus kom zo veel
mogelijk op de fiets.

MO15-1 internationaal
Wedstrijd MO15-1 VVZ – Consett Lions MO15-1
Een aantal weken geleden werd er contact gezocht door een Engelse voetbalclub uit de buurt van Newcastle. Zij waren hier in
Nederland op trainingskamp en wilden graag bij ZAC komen voetballen.
De meiden waren gelijk erg enthousiast en met wat hulp van MO15-2 en MO17-1 hadden we op 28 mei een voetbalteam bij
mekaar.
Het was nog even spannend of de tegenstander er wel zou zijn, maar gelukkig kwam tegen 15.00uur de bus het terrein op rijden met daarin de twee meisjesteams van Consett.
De meiden wisten niet zo goed wat ze van de tegenstander moesten verwachten,
waren ze nu heel goed of waren ze gelijkwaardig? Ook was het een erg warme middag. Emmers water en extra bidons waren wel nodig voor een beetje verkoeling.
Aangemoedigd door veel toeschouwers en onder bezielende leiding van Wim waren
beide teams tegen half 4 klaar om de wedstrijd te gaan spelen. Eerst moest er
natuurlijk nog een leuke foto van beide teams gemaakt worden en kregen we een
mooi vaantje van de tegenstander als herinnering.
Al gauw bleek dat de meiden van VVZ toch iets handiger en sneller aan de bal waren
en zeker ook trefzekerder dan de tegenstander. Het was een erg leuke en sportieve
wedstrijd, vooral in de eerste helft werd er veel gescoord. In de tweede helft was
het spel minder voortvarend, maar dat is ook niet zo gek met de hoge temperaturen.
Uiteindelijk werd het 8-0 voor het team van VVZ. Een leuke ervaring rijker, want zo
vaak speel je natuurlijk niet tegen een Engels team.
Wie weet dat MO15-1 zelf ook een keer op buitenlands avontuur gaat in de toekomst……
Een leuke afsluiting van een leuk seizoen en een leuke voorbereiding op de twee
toernooien die nog gaan komen.
Groetjes Sigrid

VVZ MEIDENDAG VRIJDAG 30 JUNI
VAN 17.00-21.00

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.

Ondanks mijn grote fantasie heb ik toch ook jullie hulp nodig om de
nieuwsbrief aantrekkelijk te maken.
Heb je ideeën voor in de nieuwsbrief? Is er een leuk teamuitje geweest?
Heb je een ander verzoek? Wil je gewoon wat vertellen aan alle leden
van VVZ? Mail mij; natanja_brouwer@hotmail.com

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.

