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Trainer aan het woord… 
 
 

In deze rubriek maken we nader kennis met een jeugd- of seniorentrainer van VC Vlissingen.  
We willen graag weten wat zijn achtergrond is en wat hem of haar beweegt om voetbaltrainer te 
zijn, kortom we proberen meer te weten te komen van de “mens achter de trainer”. 
 

 

“Er is veel talent bij de jeugd van de VCV” 

De keuze is dit keer gevallen op een duo, namelijk de begeleiding van de JO9-1. 
 
Op een zaterdagmorgen, nadat Vlissingen JO9-1 (F1) 
een klinkende 3-5 overwinning heeft behaald op Zee-
landia Middelburg JO9-1, heeft de redactie een ge-
sprek gepland met het begeleidingsduo van dit pupil-

lenteam, Leroy Grootfaam en Kenneth Chakoe-
toe.  
  

De 33-jarige Leroy, de trainer van VCV JO9-1, heeft 
zelf ook in de jeugd van VC Vlissingen gevoetbald en 
heeft, in het eerste seizoen na zijn overgang naar de 
senioren (2002-2003), zelfs nog in het 1

e
 elftal ge-

speeld., o.a. met Lunven Vermeer, Jamal Bouzambou 
en Valentino Blommaert. Knieblessures dwongen hem 
echter al op jonge leeftijd met voetballen te stoppen. 
Enkele jaren geleden kwam Leroy weer terug bij de 
VCV toen zijn zoontje Ilai bij de mini’s van onze club              

        ging voetballen.   
                                Kenneth, die komende zomer 50 jaar wordt, is de             
        leider van VCV JO9-1. Ook hij heeft in zijn jeugd, toen 

hij nog in Curacao woonde, gevoetbald totdat dit als gevolg van een spieraandoening niet meer kon. Even-
als Leroy is Kenneth bij de VCV betrokken geraakt toen zijn zoontje Djion bij de mini’s kwam spelen.   
 
 
 
 
 
 

Toen Ilai en Djion voor dit seizoen in de VCV JO9-1 werden ingedeeld, hebben Leroy en Kenneth op ver-
zoek van pupillencoördinator Jan Katsman de training en begeleiding van dit team op zich genomen. VCV 
JO9-1 speelt op een hoog pupillenniveau in de Brabants/Zeeuwse hoofdklas met tegenstanders als de JO9
-1 teams van RBC uit Roosendaal, Unitas ’30 uit Etten-Leur, Zeelandia Middelburg, Kloetinge, RCS en an-
dere grote verenigingen. Het team presteert uitstekend in deze sterke klas en heeft zich ontpopt als één 
van de “paradepaardjes” van onze vereniging.    
Leroy en Kenneth zijn zeer tevreden over de wijze waarop zij hun “werk” kunnen doen: “De organisatie bij 
de jeugd van de VCV is goed en als we vragen hebben of als er probleempjes zijn kunnen we altijd bij Jan 
terecht. Bovendien werken ook de ouders van de spelers uitstekend mee. Daarnaast zijn de  
spelers positief ingesteld en hebben ze veel voor elkaar 
over. Iedereen rond het team vormt in feite één grote fami-
lie.”  Leroy merkt ook nog op, dat er veel talent is bij de jeugd 
van de VCV.   
Hebben ze dan niets meer te wensen voor hun team? Ja, 
misschien toch wel: een presentatietenue voor de spelers, 
zoals ook de meeste van hun tegenstanders dragen.  
 

Leroy zegt “goed zijn ei kwijt te kunnen” als trainer van de 
jeugd en de ambitie te hebben om verder mee te groeien 
met dit team. Kenneth, die ook op zondag bij de wedstrijden 
van het eerste elftal als steward actief is, sluit zich hierbij 
aan.  
Het tweetal dat, ondanks dat de één (Leroy) een Ajax-
supporter en de ander (Kenneth) een PSV-supporter is, sa-
men een uitstekend koppel vormt, spreekt tot slot de hoop uit 
dat het VCV-bestuur kans zal zien om het vertrek van Jan 
Katsman als pupillencoördinator aan het eind van dit seizoen 
goed op te vangen.       . Kenneth Chakoetoe 

Leroy Grootfaam  
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Op bezoek bij:  
 
 
 
Voor deze editie van het VCV-clubblad heeft de re-
dactie een bezoek gebracht aan AMZ Borssele, welk 
bedrijf inmiddels al 24 jaar aan VC Vlissingen ver-
bonden is.  
 
In het kantoor van AMZ op het bedrijventerrein 
Quistenburg in Borssele, worden we gastvrij ontvan-
gen door de vroegere en huidige directeur van het 
bedrijf, vader Adri en zoon Ries Spruit. Onder het genot van een kopje koffie wordt in een geanimeerd gesprek 
eerst teruggeblikt op de lange relatie tussen AMZ en onze club, die in 1993 begon. In de periode 1993-1997 was 
AMZ hoofdsponsor van de VCV dat, na het mislukte profvoetbalavontuur, in een moeilijke fase zat en dankbaar 
gebruik maakte van de helpende hand die AMZ toen bood. Dit heeft ontegenzeggelijk een stevige band geschapen 
die nu nog steeds bestaat. Het kan niet anders: beide partijen zijn blij met deze langdurige samenwerking.     
 
 

 

 
 

  
De busonderneming werd in 1923 opgericht door de heer Abraham de Muynck met een lijndienst tussen Bors-
sele en Goes. Vanaf 1927 werd er ook groeps-, taxi- en toeristisch vervoer gereden. In 1947 werd voor het ex-
ploiteren van buslijnen door een drietal busbedrijven, waaronder de Fa. de Muynck, een nieuwe vennootschap 
opgericht onder de naam Auto Maatschappij Zeeland (AMZ). Het vervoers-gebied van AMZ omvatte geheel 
Zuid- en Noord-Beveland met verbindingen naar Middelburg, Zierikzee, Bergen op Zoom en Sas van Gent. 
Ook het toeristisch vervoer groeide vanaf medio de jaren ’50 sterk, met name door Europese rondritten met 
Amerikaanse toeristen. 
Na een landelijke reorganisatie van het openbaar vervoer in Nederland verloor AMZ haar lijndienstvergunning 
aan ZWN (thans Connexxion) en werd de betrokkenheid van het bedrijf bij dit vervoer geleidelijk minder. 
  
Tegenwoordig biedt het bedrijf onder de naam AMZ Borssele haar diensten aan in een breed scala van activi-
teiten op het gebied van personenvervoer, zoals personeelsvervoer, schoolreisjes, dagtochten, meerdaagse 
reizen en internationale reizen. AMZ Borssele heeft 53 bussen en is één van de weinige bedrijven in Zeeland 
die het Keurmerk Touringcarbedrijf mag dragen, waarmee het aan haar passagiers extra garanties biedt voor 
veiligheid, comfort en vakbekwaamheid en dienstbaarheid van de chauffeurs. 
Daarnaast heeft het familiebedrijf ook nog enkele andere afdelingen, zoals Schadeherstel de Muynck en De 
Muynck Techniek die werken aan onderhoud en reparatie van bedrijfs- en personenwagens, APK Keuring van 
zware en lichte voertuigen, schadeherstel van bedrijfswagens, industriespuiterij, trailerservice en aircoservice. 
In totaal heeft het bedrijf ruim 100 personeelsleden. 
 
De leiding van het familiebedrijf is geruime tijd  in handen geweest van de heer Adri Spruit, de schoonzoon van 
de oprichter de heer De Muynck. Enkele jaren geleden heeft hij het stokje doorgegeven aan zijn zoon Ries, de 
derde generatie. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwheK3q_zSAhWLuxQKHUtFCwkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.goesafrika.nl%2Fsponsors&bvm=bv.151325232,d.ZGg&psig=AFQjCNEEv-s_MevqKmpcrPJPPWpnUE_etQ&ust=1490898304938888
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Ondanks dat AMZ verschillende voetbalverenigingen sponsort, hebben Adri en Ries 
Spruit zelf geen indrukwekkend voetbalverleden. Adri vertelt dat hij ooit als invaller-
keeper in het doel heeft gestaan bij Nieuwdorp 3. Omdat dit geen succes bleek is hij 
maar gaan vlaggen bij dit elftal, hetgeen hij 5 jaar heeft gedaan. Ries heeft slechts kor-
te tijd gespeeld in de pupillen van Heinkenszand.  
Uit de rondleiding op het bedrijf krijgen we een indruk van de veelzijdigheid en het dy-
namische karakter van het bedrijf. Op het terrein zien we ook de prachtige touringcar 
die wordt ingezet om de 1

e
 selectie van de VCV naar de uitwedstrijden te vervoeren. 

Dat deze touringcar van uitstekende kwaliteit is heeft een redactielid onlangs zelf erva-
ren. 
 
Onder dankzegging voor de hartelijke ontvangst vertrekken we terug naar Vlissingen 
met het gevoel weer wat wijzer te zijn geworden over onze sponsor AMZ. Hopelijk jullie 
ook na lezing van dit verhaal. 

Adri en Ries Spruit naast de VCV touringcar 



 5 

Evenementen 
GRIEKSE AVOND BIJ DE VCV 

Op zaterdagavond 25 maart heeft er in de kantine van VC Vlissingen een bijzonder feest plaatsge-
vonden: op initiatief en dankzij sponsoring van Poseidon Grieks Restaurant in Vlissingen en KUAL 
Geveltechniek is er een gezellige Griekse avond gehouden.  
De zaal was open om 21.30 uur en het feest begon om 22.30 uur, toen er een kleine 60 man aanwe-
zig was, die genoten van een hapje en drankje. Ook werd er, op muziek van twee Griekse dj’s,   volop 
gedanst. Er werd tot in de vroege uurtjes doorgefeest, hetgeen helaas tot wat hinder voor de buurtbe-
woners leidde. 

 

Let`s play Darts!!!  

Wanneer: Donderdag 25 mei  

Waar: in de kantine van VC Vlissingen  

Hoeveel spelers: 64 (jong, oud, amateur, fanatiekeling, man of vrouw) 

Hoelaat: 13.00 uur 

Inschrijving: €5,-   

Na de poulewedstrijden gooien we een winnaars- en verliezersronde  

Er zijn leuke geldprijzen!! 

Hou de website van VC Vlissingen en onze facebookpagina in de gaten. 

Op 17 juni wordt net zoals voorgaande jaren op de kunstgrasvelden aan de Irislaan een bedrijventoernooi ge-
houden. 
Dit jaar is het bedrijf Kemkens bereid gevonden naast Exotech het hoofdsponsorschap op zich te nemen waar-
voor dank namens de toernooicie. Beide bedrijven werken ook actief mee aan de organisatie van het toernooi. 
Dit jaarlijkse toernooi heeft inmiddels de nodige bekendheid gekregen vanwege het complete programma dat na 
het voetballen gevuld is met live muziek en de BBQ na de prijsuitreiking. Ook is er een verloting met aantrekkelij-
ke prijzen die door vele sponsoren zijn geschonken zoals gereedschap 
dinerbonnen etc. De opbrengst hiervan is bestemd voor Pardoes en de jeugd van de VCV. 
Inmiddels zijn de uitnodigingen verzonden aan de bedrijven en druppelen de eerste opgaven binnen. 

BEDRIJVENTOERNOOI 
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Hoe oud ben je/wat is je geboortedatum? 
Anouar is 9 jaar oud en geboren op 16 november 2007 

 
Waar woon je? 

In de Mesdaglaan op nummer 27 in Vlissingen. 
 
Heb je nog broertjes of zusjes? 

ja, ik heb drie broers en twee zussen. 
 

Op welke school zit je en in welke groep? 
Ik zit op de St. Jozefschool in groep 5. 
 

Hoe lang voetbal je al bij VC Vlissingen en heb je ook nog bij een 
andere vereniging gespeeld? 
Ik heb nu 4 jaar bij Vlissingen gespeeld en nooit bij een andere 
club. 

In welk team van VC Vlissingen speel je en wie is je trainer en/of leider? 
Mijn vader is trainer van E2 (Jamal Bouzambou) waar ik in speel en Jacco Schets is onze leider. 

Heb je een vaste plaats in het team of wisselt dat en op welke positie speel je het liefst? 
Ik speel in de spits en nooit ergens anders. 

Kijk je ook wel eens naar een wedstrijd van het eerste elftal (zaterdag of zondag) en zo ja, heb je 
een favoriete speler? 
Ja ik ga naar het zondagelftal kijken en mijn Oom Hoessein Bouzambou is mijn favoriete speler. 

Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland? 
Ajax en Barcelona. 

Wie is je favoriete speler in Nederland en in het buitenland? 
Zyech van Ajax en Messi van Barcelona. 

Heb je, naast het voetballen, nog meer hobby’s? 
Nee ik hou alleen van voetballen. 

Wat is je lievelingseten en drinken? 
Anouar eet het liefst Marokkaanse pannenkoeken die zijn vierkant.?! Msemmen is een bereidwij-
ze met meel en griesmeel  en het liefst drinkt hij cola. 

Wat wil je later worden? 
 Profvoetballer bij Barcelona. (Wie weet want Anouar is op de talentendagen van JVOZ ge-
weest).  

Speler in het bijzonder: Anouar Bouzambou 

Anouar rechts op de 

foto in de aanval 
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In gesprek met: Renz Bömer 
Renz, geboren in 1964, is op een bijzondere manier bij de VCV actief ge-
worden. Als bezoeker van het Cafetaria De Palm (Bonedijkestraat) kwam 
hij in contact met André de Graaf die binding had met de VCV. Laatstge-
noemde bezat een berenpak. Renz was bereid om als mascotte in dit pak 
op te treden bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. We schrijven het 
jaar 1987 toen de beer los was. 

Zijn komst naar de VCV was niet 
zo verwonderlijk omdat van thuis 
uit voetbal-dna aanwezig was. 
Vader Karel heeft het ooit ge-
schopt tot het 2

e
 elftal van de VCV 

en is later uitgekomen voor VCK in 
Koudekerke. Ook Renz heeft als 
pupil een korte periode bij VCK ge-
speeld. Overigens was vader Karel 
vele jaren een verdienstelijk 
scheidsrechter. 
Met de komst van het betaalde 
voetbal in 1990 is Renz steward 
geworden tijdens de thuiswedstrij-
den van het eerste elftal.  Dit heeft 
hij tot en met het jaar 2012 met 
veel plezier gedaan. 
Vanaf 1993 tot en met 1995 heeft 
hij ook de functie grensrechter van 
het tweede elftal bekleed. 
In 2012 is hij materiaalverzorger 
van het eerste elftal geworden, 
welke functie hij met enige teleur-

DE BEER IS LOS, RENZ 
BÖMER ALS MASCOTTE 
VAN 1987 T/M 1990 

Gelukkig kwam alweer een week later het verzoek van CTV Zeeland om 
als vrijwilliger regionale voetbalwedstrijden te gaan filmen. En zo ge-
schiedde. Aanvankelijk werd alle filmmateriaal beschikbaar gesteld maar 
inmiddels gebruikt Renz zijn eigen camera. 
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Tijdens zijn eerste thuiswedstrijd liep het nog net goed af, nadat de steiger, waarop hij stond 
te filmen, was omgevallen. 
Inmiddels kunnen de volgers van CTV voetbal zelf zien dat Renz uitstekend werk verricht 
wanneer de presentator heeft gemeld : ”de beelden zijn zoals te doen gebruikelijk van Renz 
Bömer”. 
Renz meldt dat hij inmiddels is gegroeid in zijn werkzaamheden. Zo monteert hij zelf de sa-
menvatting nadat de gehele wedstrijd is opgenomen. 
Op verzoek van CTV filmt hij ook nog andere wedstrijden b.v. van ons zaterdagelftal, maar 
ook andere verenigingen.  

Toch is dit nog niet alles. Samen met Loes Marijs en de bardames Carolien en Wendy wordt 
om de twee weken een bingoavond georganiseerd. 
 
Wanneer we tot slot vragen wat Renz nog veranderd of verbeterd zou willen zien binnen on-
ze club antwoord hij: 
“ik vind dat we een vereniging moeten uitstralen, dat moet centraal staan, waarmee ik be-
doel dat het niet uitsluitend over het eerste elftal op zondag moet gaan. Omdat ik vind dat 
alle geledingen belangrijk zijn zoals de jeugd, de zaterdag en de lagere elftallen op zondag. 
Omdat we eerder in ons bestaan weleens teveel geld hebben uitgegeven, zullen wij moeten 
zien te voorkomen dat wij ooit nog in dit soort problemen komen. Mijn wens is dat we een 
stabiele club blijven”. 
Aan deze wens sluiten we ons graag aan en bedanken Renz voor het gesprek.  
 

Zijn hobby neemt veel tijd in beslag, met 
name het monteren wordt vaak nacht-
werk, aangezien het beeldmateriaal op 
maandagmorgen om 11 uur moet wor-
den aangeleverd. Uit ons gesprek blijkt 
dat Renz erg blij is met zijn hobby, die 
echter wel eens zo tijdrovend is, dat de 
vrouw weleens moppert dat er ook nog 
andere dingen samen moeten worden 
gedaan. Ondanks de vele uurtjes steunt 
zijn vrouw hem hierin. 

Renz: voorbeeld van de ideale clubcameraman 

 
Om het televisieprogramma CTV Voetbal met zoveel mogelijk bewegende beelden op een financieel verant-
woorde manier te maken is de zender een paar jaar geleden op zoek gegaan naar ’clubcamera-mensen’. 
Enthousiaste vrijwilligers die met een leencamera van de zender beelden maken van hun club.  
We kwamen in contact met Renz Bömer, die een geschenk uit de hemel bleek te zijn. Niet alleen is hij een 
echte clubman, hij kan ook geweldig filmen en zag hij onmiddellijk het belang dat de club ervan kon hebben. 
Wekelijks op televisie, ook nog eens beelden voor de website van de club en te gebruiken door de trainer bij 
zijn wedstrijdanalyse.  
Renz is in korte tijd het ideale voorbeeld geworden van de clubcameraman. Niet alleen omdat hij thuis- en 
uitwedstrijden filmt, regelmatig aanbiedt om ook andere wedstrijden (het liefst van VCV zaterdag natuurlijk) 
voor ons te filmen, maar ook omdat hij meestal al een voormontage maakt, wat de redactie van CTV Voet-
bal behoorlijk wat werk scheelt.  
Renz is niet alleen een gewaardeerde vrijwilliger van VCV, maar inmiddels ook van CTV. Enthousiast en 
betrouwbaar: een formidabele combinatie. 
 
Peter de Jonge, CTV Voetbal 



 9 

Vanuit de bestuurskamer 

Overeenstemming is bereid voor komend seizoen met de volgende trainers voor onze  2 
standaardelftallen: 

Zaterdag I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag I 
 

  
 
 
 
 

      
Voor beide selecties wordt op dit moment hard gewerkt aan de verdere invulling van de staf 
en de spelersgroep.  
 
 
Nieuwe sponsoren zijn gevonden voor de volgende elftallen: 
 
 Prior Personeelsdiensten—Middelburg, Meisjes O13-1 
 Albakos Stucadoordsbedrijf—Vlissingen, JO13-2 
 Groenleer Metaal & Recycling—Zierikzee, JO11-1 
 Kual Geveltechniek—Vlissingen, JO13-3 

Ronald Zuijdwegt 

John Karelse 

De opvolger van Renato Dijkstra is op dit 
moment trainer van Hoedekenskerke. Als 
speler kwam hij uit voor Krabbendijke en 
Kloetinge.  

De oud-keeper en trainer van profclub 
NAC volgt Ruud Pennings op. Op dit mo-
ment is hij trainer van Goes I. 

https://www.bing.com/images/search?q=bestuurskamer&view=detailv2&&id=CB500E33874F58EDA8D557ABB6A15C4753E00AB7&selectedIndex=2&ccid=AZhnMZ7X&simid=608033809790533692&thid=OIP.M019867319ed726e3d57aca64e9863beeo0
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjspZvU4efSAhXqKsAKHcrkDx4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffrontpage.fok.nl%2Fall%2Farchief%2F2011%2F08%2F26&psig=AFQjCNFK5_h7i5p3C_QwqfoyVn1jXG44Jw&ust=1490191382126581
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Vernieuwing in het pupillenvoetbal 

De doelstelling van de KNVB voor het pupillenvoetbal is gericht op spelplezier en een optimale ontwikkeling en 
opleiding voor internationaal topniveau. Hiertoe worden al vele jaren voor de verschillende leeftijdscategorieën 
verschillende wedstrijdvormen toegepast:  
minipupillen (onder 7 jaar) spelen 4 tegen 4 op een veldje van 30 à 40 m bij 20 à 30 m (maximaal een kwart 

speelveld) met kleine doeltjes (3m lang en 1m hoog) zonder keeper; 
F- en E-pupillen (onder 8 tot onder 11 jaar) spelen 7 tegen 7 op een half speelveld met iets grotere (pupillen)

doeltjes met keeper en  
D-pupillen (onder 12 jaar) spelen 11 ten 11 op een heel speelveld, waarbij voor het eerst  de buitenspelregel 

wordt toegepast. 
Daarnaast worden er incidenteel ook nog andere wedstrijdvormen toegepast. 
 

Deze huidige diversiteit in de wijze van voetballen bij de pupillen en de wijze waarop het pupillenvoetbal in het 
buitenland wordt georganiseerd, zijn voor de KNVB aanleiding geweest om in 2016 opnieuw onderzoek te doen 
naar de meest optimale wedstrijdvormen. Daarvoor zijn uitgangspunten gekozen die beter aansluiten bij de 
belevingswereld van kinderen, relatief ongestructureerd (zoals straatvoetbal), verhoging van het spelplezier en 
zodanig dat kinderen zich spelenderwijs zullen ontwikkelen.   
De KNVB heeft onlangs besloten om bij de pupillen de volgende nieuwe wedstrijdvormen te introduceren 
(onder 6, 7, 8 en 9 jaar met ingang van het seizoen 2017-2018 en onder 10, 11 en 12 jaar met ingang van het 
seizoen 2018-2019): 
 

pupillen onder 6 jaar 
2 tegen 2; veldafmeting 20x15 m (een zestiende speelveld); klein doeltjes zonder keeper 
 

pupillen onder 7 jaar 
4 tegen 4; veldafmeting 30x20 m (een achtste speelveld); klein doeltjes zonder keeper 
 

pupillen onder 8, onder 9 en onder 10 jaar 
6 tegen 6; veldafmeting 42,5x30 m (een kwart speelveld); pupillendoeltjes met keeper 
 

pupillen onder 11 en onder 12 jaar 
8 tegen 8; veldafmeting 64x42,5 m (een half speelveld); pupillendoeltjes met keeper 
 

In het algemeen is de nieuwe opzet door de verenigingen goed ontvangen, met uitzondering van het voorstel 
voor de jongste pupillen. Diverse clubs, waaronder de VCV, voorzagen grote organisatorische problemen met 
het spelen van partijtjes 2 tegen 2, die bovendien niet in KNVB-competitieverband zouden plaatsvinden.  
Na overleg tussen een aantal Walcherse verenigingen en de Jeugdcoördinator Zuid 1 van de KNVB is besloten 
om de pupillen onder 6 jaar door te schuiven naar de groep onder 7 jaar, zodat ze 4 tegen 4 en in competitie-
verband kunnen blijven spelen.   
 

De veranderingen in het pupillenvoetbal zal ook leiden tot aanpassingen binnen de jeugdafdeling van de VCV, 
zoals in de trainingsmethodiek. Namens onze jeugdafdeling heeft Noes Patty de belangrijkste punten voor de 
pupillentrainers- en leiders op papier gezet.  

https://www.vvprinsenland.nl/2017/03/27/amateurvoetbal-kiest-voor-vernieuwing-pupillenvoetbal-2/
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Op woensdag 22 februari 2017 hield de VC Vlissingen in samenwerking met de Stichting Vlissingen 

Vooruit, weer een zogenaamde belronde voor de Vriendenloterij. Er waren een aantal vrijwilligers 

die hieraan mee deden. We proberen minimaal 1x per jaar zo’n belronde te houden, want dat le-

vert aardig wat centjes op voor de vereniging. Het resultaat van deze avond was 23 nieuwe deelne-

mers, hetgeen een opsteker is voor onze vereniging. 

Een lot van de Vriendenloterij kost € 

13,50 per maand en als u aangeeft dat 

u de VC Vlissingen wilt steunen, gaat 

van dat bedrag € 6,75 naar de vereni-

ging, dus u begrijpt wel, hoe meer 

mensen meespelen met de Vrienden-

loterij EN de VC Vlissingen steunen, 

hoe meer dit opbrengt voor de vereni-

ging. 

Vaak is het nu zo dat mensen meespe-

len met de Vriendenloterij, maar geen 

voorkeur aangeven, welke vereniging 

zij ondersteunen, dus gaat die € 6,75 

naar een vereniging die de Vriendenlo-

terij zelf uitzoekt. 

We gaan misschien nog dit jaar, maar 

zeker volgend jaar, weer een belronde 

houden en zullen u hiervan op de 

hoogte stellen op de website. 

Mocht u zich nu al aan willen melden, 
om mee te spelen of als u al mee 
speelt en de vereniging wenst te on-
dersteunen, neem dan contact op met 
Leo Niemantsverdriet, via mer-
joya@zeelandnet.nl 
 

Esther van de Vriendenloterij, die de 

belronde kwam begeleiden. 
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