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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”. 
 

Vijf dagen nadat VCV JO13-1 het kampioenschap van de 2
e
 klas heeft behaald heeft de redactie een ontmoe-

ting met Marcel van der Hoofd en Michael Richard, die het team samen op het technisch en taktische 
vlak begeleiden. Verder maakt ook Edo Maat deel uit van het begeleidingsteam; hij neemt het sociaal-
pedagogische deel voor zijn rekening.  

 
 
 
  Marcel is 34 jaar oud, heeft in de jaren ’80 en ’90 zelf                
  ook in de jeugd van de VCV gespeeld, en is dus een   
  “kind” van onze vereniging. Toen in 2010 zijn oudste     
   zoon Brian bij de mini’s ging voetballen, de VCV zat als  
   club toen in een diep dal en was net weer aan het op 
  krabbelen, is hij Marc de Visser gaan helpen bij de be  
  geleiding van de jongste pupillen. Marcel, wiens tweede  
   zoontje Jenairo inmiddels ook  bij de VCV speelt, is  
  daarna altijd bij de sterk groeiende VCV-jeugd actief 
  gebleven en heeft ook de cursus pupillentrainer               
  gevolgd. Komend seizoen wil Marcel ook de cursus TC3 
  senioren gaan volgen.    

De nu 44-jarige Michael is afkomstig uit het Brabantse Etten-Leur, waar hij bij de pupillen van Internos heeft ge-
voetbald. Van zijn 15

e
 tot zijn 30

e
 jaar heeft Michael bij Yerseke gespeeld, o.a. in het 1

e
 en 2

e
 elftal. Daarna is hij 

in Vlissingen komen wonen en heeft hij in de senioren (1
e
, 2

e
 en 3

e
 elftal) van Zeeland Sport gespeeld. Nadat hij 

enkele jaren geleden met een knieblessure met voetballen moest stoppen is Michael elftalleider en assistent-
trainer van het 1

e
 elftal van Zeeland Sport geworden. Ook hij is in het bezit van en trainersdiploma (TC3). Twee 

jaar geleden is zijn zoon Lucas, die bij de pupillen van Zeeland Sport voetbalde, naar de VCV overgestapt en 
met ingang van dit seizoen is Michael ook bij onze vereniging aktief. Naast trainer van JO13-1 is hij lid van de 
jeugdcommissie, waarin hij een bijdrage wil leveren aan de noodzakelijke continuïteit bij de jeugd, zodat van 
onderen af het goede niveau gehandhaafd blijft. Hiervoor dient het nieuwe technisch jeugdplan voor de komen-
de jaren bewaakt te worden.    
 

VCV JO13-1 bestaat voor een groot deel uit eerstejaars D-spelers, die vorig seizoen bij de E-pupillen 9 tegen 9 
hebben gespeeld. Op deze manier is voor hen de overgang van 7 tegen 7 op een klein veld naar 11 tegen 11 op 
een groot veld prima verlopen. Komend seizoen speelt JO13-1 dus in de 1

e
 klas, wat een uitstekend niveau is.  

Marcel en Michael zijn zeer te spreken over de inzet van hun spelersgroep. De jongens zijn leergierig en willen 
graag beter worden. Daarnaast scoren ze ook op het gebied van discipline en netheid een ruime voldoende. 
Verder draagt ook het goede contact met de leiding van JO13-2 en 3 en JO11-1 er toe bij dat de sportieve resul-
taten van het elftal uitstekend zijn. Behalve in de competitie presteert JO13-1 dit seizoen ook heel goed in de 
districtsbeker, want door een 2-0 overwinning in de halve finale op Terneuzense Boys JO13-1 wordt de finale 
bereikt. In deze in Klundert gespeelde eindstrijd wordt het sterke Virtus JO13-1 uit Zevenbergen met 4-2 versla-
gen zodat onze jongens de beker in ontvangst mogen nemen.   
Het is duidelijk dat VCV JO13-1 een groep met potentie is en het is dan ook niet vreemd dat Marcel en Michael 
de komende jaren graag met deze groep willen meegroeien.  
 

Gevraagd naar eventuele verbeterpuntjes bij de VCV antwoordt het trainersduo dat de communicatie en de or-
ganisatie nog wel geoptimaliseerd kunnen worden. Er bestaat behoefte aan een duidelijke structuur met vermel-
ding van de namen. Verder zou het leuk zijn voor de spelers wanneer jeugdteams een voorwedstrijd zouden 
kunnen spelen voor competitiewedstrijden van het eerste elftal en er bij deze wedstrijden een pupil van de week 
zou kunnen zijn. Ook pleiten ze ervoor dat spelers van het eerste elftal af en toe eens een training voor de jeugd 
zouden verzorgen.   
Het is echter duidelijk dat het positieve gevoel bij Marcel en Michael overheerst, zeker ook omdat VCV JO13-1 
na de komende zomerstop het nieuwe seizoen kunnen starten met een nieuwe sponsor: SOFRA.     

 

Vlnr: Michael Richard, Edo Maat en Marcel van der Hoofd 
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Spelers in het bijzonder:         
Jaylano en Nino André de Oliveira 

Hoe oud ben je/wat is je geboortedatum? 
      Jaylano is 5 jaar oud en is geboren op 10 januari 2012. 
   Nino is 6 jaar en geboren op 23 juli 2010. 
 
Waar wonen jullie? 
      Jaylano en Nino wonen in de Jan van Goyenlaan 8 in Vlissingen. 
 
Hebben jullie nog broertjes of zusjes? 
     Ja, nog een broertje, Jairo. 
 
Op welke school zitten jullie en in welke groep? 
     Jaylano zit in groep 1-2b van de Ravensteynschool en Nino in groep 3 van De Kring in  
             Goes.   
 
Hoe lang voetballen je al bij VC Vlissingen en hebben je ook nog bij een andere vereniging gespeeld? 
        Jaylano is nu één jaar bij VC Vlissingen en Nino 2 jaar. De VCV is hun eerste club. 

In welk team van VC Vlissingen spelen jullie en wie is je trainer en/of leider? 
       Jaylano en Nino spelen allebei in de JO7-1. Dit team wordt getraind door Pino André de  
             Oliveira, de papa van de jongens. Daarnaast helpen ook Garda Goedhart en Cheyenne van  
             Gils bij de begeleiding.  

Heb je een vaste plaats in het team of wisselt dat en op welke positie speel je het liefst? 
     Nino is een echte aanvaller, maar Jaylano weet het nog niet. Bij de kleinste pupillen wordt  
      ook nog niet in een vaste opstelling gespeeld.   
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Kijk je ook wel eens naar een wedstrijd van het eerste elftal (zaterdag of zondag) en zo ja, heb je een                                        
favoriete speler? 
       Jaylano en Nino gaan nog niet naar de wedstrijden van het eerste elftal kijken en kennen dus  
      ook de spelers nog niet. 

Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland? 
      Ajax is de favoriete Nederlandse voetbalclub voor Jaylano, terwijl Nino voor Feyenoord 
       kiest. Barcelona is voor beide broertjes de favoriete buitenlandse club.    

Wie is je favoriete speler in Nederland en in het buitenland? 
    Echte favoriete Nederlandse spelers hebben Jaylano en Nino niet, maar van de buitenlandse  
         spelers is Ronaldo voor Jaylano de favoriet en Messi voor Nino. 

Heb je, naast het voetballen, nog meer hobby’s? 
       Naast het voetballen zwemmen de broertjes ook graag en Nino doet ook graag skeeleren.  

Wat is je lievelingseten en drinken? 
    Nino eet het liefst pannenkoeken en Jaylano frites. Voor allebei is aardbeiensiroop het  
     favoriete drinken.  

Wat wil je later worden? 
     Over hun toekomst zijn Jaylano en Nino heel duidelijk: ze willen later allebei graag  
   profvoetballer worden.  

Jaylano (geheel links) ziet hoe zijn broer Nino aan de bal is  tijdens de training van JO7-1.  
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De redactie van het digitale VCV-clubblad wil in elke editie één van onze clubsponsors 
voor het voetlicht brengen. In deze uitgave is dit de ECHTE BAKKER PIET DAANE, die 
al jaren sponsor in natura van onze vereniging is. Daarom ging de redactie op bezoek bij 
de bakkerij, die is gevestigd op het industrieterrein Vrijburg.  
 
Zoon Peter heet ons, op een ochtend na een nacht hard werken, hartelijk welkom en be-
gint desgevraagd te vertellen over de geschiedenis van de bakkerij en de winkels van 
zijn vader Piet Daane. Nadat zijn ouders elkaar hadden leren kennen bij bakkerij van de 
Linde in de Vlissingse Walstraat nemen ze in 1972 de zaak over van bakker Verhage in 
de Sint Jacobsstraat. Naast deze bakkerij met winkel hebben ze ook jarenlang een kof-
fiezaak met croissanterie gerund. In 1981 wordt het bedrijf uitgebreid met een winkel in 
Paauwenburg. Omdat als gevolg van de bouw van de Fonteijne de bevoorrading van de 
bakkerij in het centrum een probleem vormt, besluit de bakkersfamilie de Sint Jacobs-
straat te verlaten. De winkel  wordt in de Walstraat ter hoogte van de Kleine Markt ge-
vestigd en in 2005 wordt de centrale bakkerij op de Vrijburg in gebruik genomen. Twee 
jaar geleden verhuist de winkel naar de huidige lokatie in de Walstraat ter hoogte van de 
Lange Zelke.  In 2008 tenslotte opent de Echte Bakker Piet Daane ook nog een winkel in 
de wijk Veersche Poort in Middelburg.  

Toen hij 15 jaar was begon de nu bijna 40-jarige 
Peter met de bakkersopleiding en werkte hij reeds 
bij zijn ouders. In 1999 is hij mede-eigenaar gewor-
den van het bedrijf dat hij vervolgens 4 jaar gele-
den volledig heeft overgenomen.  Vader Piet, zo 
vertelt Peter, helpt nog wel mee b.v.  bij het maken 
van de bolussen. In het bedrijf werken in totaal 15 
mensen, naast Peter nog 4 bakkers en 10 in de 
winkels. 
In de bakkerij wordt een uitgebreid assortiment aan 
brood- en banketproducten vervaardigd, veelal 
voor de verkoop in de eigen winkels. Maar er is ook 
sprake van een toenemende verkoop van onder 
meer taarten en bolussen via internet, 

 
 
zowel aan zakelijke als particuliere klanten in heel Nederland. De Echte Bakker Piet 
Daane heeft zijn 
goede naam en bekendheid mede te danken aan het tweemaal winnen van de titel  
“beste bolusbakker van Zeeland”: ca. 20 jaar geleden was vader Piet de winnaar en 5 
jaar geleden was Peter de beste.   
 
 
 

Op bezoek bij:  
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In 2010 is De Echte Bakker Piet Daane sponsor van VC Vlissingen geworden, na een 
gesprek met  toenmalig voorzitter Henk Kouman en bestuurslid Peter Snaaijer. De 
sponsoring vindt plaats “in natura”: bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal van de 
VCV worden voor de  ontvangst van het bestuur van de tegenpartij en het arbitrale trio 
de nodige bolussen beschikbaar gesteld en als hoofdprijs voor de verloting een slag-
roomtaart.  
 
Ondanks dat hij wel altijd interesse in de voetbalsport heeft gehad, van jongs af aan 
keek hij thuis als Ajax-fan altijd naar Studio Sport, heeft Peter zelf nooit gevoetbald. 
Zijn andere favoriete sporten zijn vooral snelheidssporten als  Formule 1 en motorra-
ces.  Peter z’n 9-jarige zoon Jochem voetbalt wel, namelijk bij GPC, waar ook zijn 
vriendjes spelen. Jochem doet het goed en zal komend seizoen in de JO11-1 (E1) van 
onze “buren” uitkomen. 

Tijdens dit aangename bezoek, waar we Peter hartelijk voor bedanken, konden we in 
zijn kantoor de heerlijke geuren vanuit de bakkerij opsnuiven. Van `t weekend maar 
even een paar bolussen gaan halen bij de échte bakker Piet Daane, U ook? 
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F-chef Jan Katsman zwaait af 
 

Zes seizoenen lang was Jan Katsman de leider, de coördinator, de regelaar van de jongste pupillen of kortweg 
de F-chef van VC Vlissingen. Helaas is aan deze periode een eind gekomen want, ondanks dat Jan het bij de VCV 
uitstekend naar zijn zin heeft, heeft hij toch besloten om er mee te stoppen. De reden is eigenlijk simpel: ook 
voor de bijna 70-jarige Jan gaan de jaren nu tellen. Voor de redactie van het clubblad is het afscheid van Jan 
Katsman als F-chef bij onze VCV aanleiding om eens een praatje met hem te maken over zijn verleden, heden en 
toekomst.  

 

 Jan Katsman is in 1947 in Wolphaartsdijk geboren, in een jaar dat, zo ver
 telt hij ons, vele groten der aarde het levenslicht zagen. Om dit te onder
 strepen noemt hij een aantal willekeurige namen als Johan Cruyff, Peter 
 Kats, Sjors de Koning en André van Duin.    
 Toen hij ongeveer 1½ jaar oud was verhuisde Jan naar de Noordoostpol
 der waar zijn ouders een boerderij gingen beginnen. In zijn jeugd voet
 balde Jan bij NOP-boys uit Nagele en in de tijd dat hij op de Zeevaart
 school in Groningen studeerde heeft hij nog een jaar bij Be Quick ge
 speeld.     
  

Na 12 jaar over de wereldzeeën te hebben gevaren kwam Jan in 1975 in Vlissingen weer aan land en meldde hij 
zich aan bij de SV Walcheren, waar hij tot 1987 in de lagere elftallen voetbalde. Zo speelde hij o.a. in een elftal 
met veel A-junioren, waar Jan samen met nog een jeugdleider (voor de insiders Piet Rottier) aan toegevoegd 
waren. In 1987 is Jan als gevolg van knieproblemen op doktersadvies met voetballen gestopt en is hij gaan fiet-
sen.   
In 1978 werd Jan pupillentrainer bij Walcheren, waar ook zijn kinderen voetbalden. 32 jaar lang heeft Jan de 
kleinste/jongste jeugd (de F-jes en later ook de mini’s) van de geelwitten onder zijn hoede gehad. Hoewel hij 
tussendoor ook A-junioren en dameselftallen heeft getraind, was het trainen van de kleinste voetballertjes zijn 
grootste passie. En dat bleek al gauw wederzijds te zijn, want Jan’s kindvriendelijke aanpak werd door de klein-
tjes en hun ouders zeer gewaardeerd en had bovendien een “aanzuigende werking”. Op het hoogtepunt van 
zijn carrière had Jan bij Walcheren 14 pupillenteams en in totaal ca. 170 spelertjes. Uiteraard kon hij die niet 
allemaal zelf trainen geven, daar had hij gelukkig voldoende hulptrainers voor. Wel zorgde Jan er persoonlijk 
voor dat alle spelertjes elke woensdag na de  training een brief kregen met informatie over de in het eerstvol-
gende weekend te spelen wedstrijden. Kinderen die niet op de training aanwezig waren ontvingen de brief per 
email.     
 

Jan Katsman zei als pupillentrainer van SV Walcheren ooit tegen zijn spelers: het is niet 
erg als je niet bij Walcheren blijft voetballen, als je maar niet naar VC Vlissingen gaat.  
 

In 2010 heeft Jan zijn aktiviteiten bij Walcheren beëindigd, precies in het jaar dat onze VCV grote financiële en 
organisatorische problemen kende en o.a. via het opnieuw opbouwen van haar jeugdafdeling weer uit het die-
pe dal probeerde te komen. Al heel snel kwam de naam Jan Katsman als mogelijke pupillentrainer op tafel 
waarna hoofdtrainer Karl Vergouwen het eerste contact legde. In een gesprek dat Jan vervolgens had met o.a.  
jeugdcoördinator Jamal Bouzambou liet hij weten wel als F-chef bij VC Vlissingen aan de slag te willen gaan.  
Vrijwel gelijktijdig wist Jamal nog enkele jeugdtrainers naar de VCV (terug) te halen, zoals Noes Patty, Jean Paul 
Vereecke, Ernst Koster en Hassan Achekhlaf. Zij vormden in de jaren daarna de ruggengraat van de jeugdoplei-
ding van onze vereniging die in korte tijd met name bij de pupillen sterk groeide.  
Ook bij de VCV werkte de aanpak van Jan uitstekend. Zijn filosofie, dat een goede leiding nodig is als basis voor 
een succesvolle jeugdopleiding, kon in de praktijk steeds meer worden uitgevoerd, mede dankzij het “neusje” 
dat hijzelf heeft voor goede jeugdtrainers (o.a. bij de ouders), gekoppeld aan het volgen van een cursus hoe je 
met jeugdspelers (per leeftijd) dient om te gaan. De successen zijn er naar: de E- en F-pupillen spelen komend 
seizoen in de hoofdklas en de D-pupillen in de 1e klas. Maar ook in de oudere jeugdcategorieën (C en B) zijn al 
goede resultaten geboekt. 
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De belangrijkste taak die Jan 6 jaar geleden bij onze vereniging op zich had genomen was dus om de aller-
jongste kinderen de eerste beginselen van de voetbalsport bij te brengen. Maar daar is in de loop der jaren 
een heleboel bij gekomen: lid van de jeugdcommissie en wedstrijdsecretaris en materiaalverzorger voor de 
jeugd, op zaterdagmorgen nadat de mini’s en F-jes hun wedstrijdjes hadden gespeeld was hij gastheer voor 
de tegenstanders van de overige jeugdelftallen en hield hij de uitslagen en standen van deze wedstrijden bij, 
hij maakte de weekbrief voor de vereniging en verzorgde de laatste vier jaar de veldindeling voor alle wed-
strijden op sportpark Irislaan. Ook is Jan lid van de klusploeg van de VCV, die allerlei klus- en onderhouds-
werk in en rond het clubgebouw doet en reclameborden, spandoeken en vlaggen rond het hoofdveld op-
hangt.  
Gelukkig zal Jan voorlopig nog wel blijven klussen, want het zal duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is om een 
vervanger voor zo’n “duizendpoot” te vinden. De overige taken zullen over meerdere personen worden ver-
deeld. De jeugdcommissie en het bestuur zijn druk bezig om dit op te lossen en Jan maakt zich hier dan ook 
geen zorgen over. Gelukkig zullen we Jan op zaterdagmorgen nog regelmatig in het clubhuis tegen komen, 
wanneer hij een bardienst draait. Tot slot maakt hij nog enkele wensen kenbaar, namelijk dat de VCV-jeugd 
vanaf de C-junioren een scheidsrechterscursus gaat volgen en dat meer senioren zich voor de jeugd gaan 
inzetten. 
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VC Vlissingen JO9-1 en JO13-1 spelen de finale van de districtsbeker 
 
Op zaterdag 10 juni zijn op het veld van het Westbrabantse Klundert de districtsbekerfinales 2016-
2017 voor jeugdteams gespeeld. Onze VCV was hierbij met twee teams vertegenwoordigd, JO9-1 en 
JO13-1. Beide VCV-teams gingen met een bus met supporters naar Klundert toe om te proberen de 
beker mee naar Vlissingen te nemen. 
 
JO9-1 was het eerst aan de beurt en moest aantreden tegen RBC JO9-1, tegen welk team ze ook in 
de competitie hadden gespeeld en dat met overmacht kampioen was geworden. De VCV-ers begon-
nen sterk aan de wedstrijd en namen al snel een 1-0 voorsprong. Naarmate de eerste helft vorderde 
bleek echter de kracht van RBC, dat nog voor de rust de gelijkmaker scoorde. Hoewel onze jongens 
ook in de tweede helft  uitstekend tegenspel bleven bieden, konden ze niet voorkomen dat RBC uit-
eindelijk met 5-1 aan het langste eind trok en won en de districtsbeker mee naar Roosendaal nam. 
Desondanks een mooie prestatie van VCV JO9-1 als afsluiting van een geweldig seizoen.   
    
Ook VCV JO13-1 trof in Virtus JO13-1 uit Zevenbergen een sterke tegenstander. Virtus speelde dit 
seizoen een klas hoger (1e klas) dan de VCV en zijn ook, net als de onzen, kampioen geworden. De 
Brabanders zijn fysiek sterker en hebben meestentijds een veldoverwicht, maar de VCV toont een 
sterke wil om te winnen. Na een spannende wedstrijd staat er 4-2 voor de VCV op het scorebord en 
mogen onze jongens de beker in ontvangst nemen.   
 
Marc de Visser komt superlatieven tekort wanneer hij verslag doet van de prestaties van Vlissingen 
JO13-1 op zaterdag 10 juni j.l. met ‘s-middags op het veld van Klundert het winnen van de finale van 
de districtsbeker tegen Virtus JO13-1, waarna ’s- avonds ook het Klaverbladtoernooi bij RCS werd 
gewonnen:  
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Het laatste VCV-nieuws 

Het bestuur van VC Vlissingen in de nieuwe samenstelling; 
van links naar rechts: Jacco Schets, Kees Dijker, Peter Snaai-
jer, Chris van Tiel, voorzitter Jan Kapelle en Peter Lemsom.  

Schelde Exotech/Kemkens bedrijvenvoetbaltoernooi 2017 
 

Op zaterdag 17 juni heeft de VCV weer haar jaarlijkse bedrijventoernooi georganiseerd, ditmaal in 
samenwerking met Schelde Exotech en Kemkens als hoofdsponsors van het toernooi.  
Elf bedrijven, waaronder diverse VCV-sponsors, hadden een voetbalteam samengesteld, die elkaar 
onder prachtige weersomstandigheden en in een bijzonder sportieve sfeer bestreden. De teams van 
7 spelers speelden hun eerste wedstrijden over de breedte van het (kunstgras)veld in 2 poules. 
Daarna volgden de finalewedstrijden die de uiteindelijke eindstand opleverden. Zeven deskundige 
scheidsrechters zorgden ervoor dat alle wedstrijden in goede banen werden geleid. Winnaar van het 
toernooi werd het team van Dream Cars die de winnaar van vorig jaar, Bouwbedrijf Joziasse, in de 
finale klopte. Het team van CTV Zeeland, met een aantal dames in de gelederen, legde knap beslag 
op de derde plaats.    
Het toernooi werd zoals gebruikelijk afgesloten met een barbecue en een gezellige avond met live 
muziek.  

Bestuur VC Vlissingen 
uitgebreid 
 

Tijdens de op 13 juni j.l. gehou-

den algemene ledenvergade-

ring is Jan Kapelle gekozen tot 

voorzitter van VC Vlissingen. 

Verder nemen ook Kees Dijker 

en Jacco Schets zitting in het 

verenigingsbestuur. De taakver-

deling binnen het bestuur zal zo 

spoedig mogelijk worden vast-

gesteld en bekendgemaakt 

Een deel van de organisatie met van links naar rechts Robert Damen, Jan Stuut, Renato 
Dijkstra, Willem van der Hoofd, Aylwin Vermeulen en John Snoep 
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 VCV-pupil Ilai Grootfaam in Oranje 
 
 De 7-jarige Ilai Grootfaam, speler van VCV JO9-1, is gekozen in het O9- 
 team   van Jonger Oranje. De organisatie van Jonger Oranje werkt samen 
 met twaalf prof clubs om kinderen tussen 5 en 18 jaar de kans te geven de 
 eerste stap te zetten naar een carrière als profvoetballer. Ilai deed eerst 
 met 250 leeftijdgenootjes mee aan een talentendag in Den Bosch, waar hij 
 zich plaatste voor de finale die plaatsvond in Wormerveer. En ook in deze 
 finale deed Ilai het zo goed dat hij uiteindelijk werd geselecteerd voor het 
 Jonger Oranjeteam van zijn leeftijdscategorie. Wat een prestatie!  
 Ilai, ook de VCV is trots op je! 

Randy van Gils geslaagd 
 
Op 17 juni is Randy van Gils geslaagd voor de opleiding Sportverzor-
ging & Massage. De spelers van Zaterdag I kunnen nu met een ge-
rust hart het komende seizoen in. Wij feliciteren Randy van harte. 
 

Nieuwe sponsors jeugdelftallen 

 

In de afgelopen maanden hebben we de volgende bedrijven mogen begroeten als nieuwe sponsors 
voor onze jeugdelftallen: 
 
Restaurant Sofra uit Vlissingen      Vlissingen JO13-1 
Bouwmensen Zuid-West, opleidingscentrum voor de bouw uit Goes Vlissingen JO17-1 
Stukadoorsbedrijf AlbaKos uit Vlissingen     Vlissingen JO13-2 
Kual Geveltechniek uit Oost-Souburg     Vlissingen JO13-3 
Groenleer Metaalrecycling uit Zierikzee     Vlissingen JO11-1 

      
Wij danken deze sponsors voor hun steun aan het jeugdvoetbal van onze VCV! 

    Het laatste VCV-nieuws 

Grote Schoonmaak 
 
Aanstaande 1 augustus wordt wederom de grote schoonmaak 
georganiseerd. Vele handen maken licht werk, dus geef jullie 
massaal op bij: Carolien van Gils, tel.nr. 06-17882374 of bij 
Kees Dijker, tel.nr. 06-12506580 


