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Beste VCV-ers,
Voor de informatieverstrekking naar de leden en supporters maakt onze
club voornamelijk gebruik van de VCV-website. Op deze website is over
allerlei zaken nieuws over de vereniging te vinden waaronder, via diverse
weblinks, informatie over het verloop van de competities van de VCVteams.
Vanuit het bestuur is onlangs de wens uitgesproken om de leden meer bij
de communicatie binnen de VCV te betrekken, dit om de onderlinge binding in de vereniging te vergroten. We willen dit realiseren door middel
van het uitgeven van een digitaal clubblad. Wij zijn trots dat wij Aylwin
Vermeulen, Kees Lindenberg en John Snoep bereid hebben gevonden
om de redactie te vormen.
Hiermee zal het VCV-clubblad dat, met uitzondering van de jaren tijdens
de tweede wereldoorlog vanaf 1937 tot 2009 is uitgebracht, na zeven jaar
afwezigheid opnieuw gaan verschijnen.
Het is de bedoeling om 4x per seizoen te verschijnen, rond 1 oktober, kort
voor de kerstdagen cq de winterstop, rond 1 april en half juni.
Voor de inhoud van het blad wordt gedacht aan artikelen waarin een trainer van onze jeugd- en seniorenelftallen zich voorstelt, een speler of een
vrijwilliger binnen onze vereniging in de schijnwerper wordt gezet, korte
verslagen/anekdotes van wedstrijden door spelers of trainers/leiders en
verder een samenvatting van het belangrijkste verenigingsnieuws uit de
achterliggende periode vanuit het bestuur en de commissies.
U begrijpt dat we, om hier een succes van te kunnen maken, de medewerking van de leden nodig hebben, dus als je door de redactie wordt
benaderd om een bijdrage te leveren, doe dan mee!
U kunt uw inbreng, gevraagd of ongevraagd, naar de redactie mailen naar
clubblad@vcvlissingen.nl.
Tot slot wensen we jullie veel leesplezier met deze eerste heruitgave van
het clubblad van onze VCV.
Bestuur VC Vlissingen
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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”.
In deze eerste editie maken we ruim baan voor: Michael van de Pavert.

Michael (Mike) van de Pavert is kortgeleden 42 jaar geworden, geboren in Rotterdam en getrouwd met Debora, met wie hij drie zoons heeft, de tweeling Jersey en Bradley en Daney.Mike is als mede-eigenaar van het bedrijf Pink Panther Steigers werkzaam in de steigerbouw.
De grote hobby van Mike is de grote Rotterdamse club “Feyenoord”, van welke club hij z’n
hele leven al een fanatiek supporter is. In zijn jonge jaren heeft Mike ook zelf gevoetbald, bij
een kleine club uit het Rotterdamse Crooswijk. Hij had echter meer talent voor een andere
sport, nml. tafeltennis. Deze sport heeft Mike jarenlang op een hoog (landelijk) niveau beoefend.
Toen Jersey en Bradley in 2012 wilden gaan voetballen heeft Mike de jongens, via buurman
Marcel van der Hoofd die al bij de VCV actief was, bij onze club aangemeld.
Hijzelf is leider geworden van het team waarin de jongens speelden. Toch leek het hem ook wel leuk om echt “op
het veld” met jeugdspelers bezig te zijn, en toen de VCV in 2013 een aantal jeugdtrainers in de gelegenheid stelde
om een trainersdiploma te halen was hij er als de kippen bij. Mike heeft daarna twee jaar Vlissingen C2 (JO15-2)
onder zijn hoede gehad en in de eerste maanden van dit seizoen B2 (JO-17-2).

“Trots om hier jeugdtrainer te zijn”
Mike vindt het een leuke uitdaging om zijn spelers beter te
maken als voetballer en om te proberen om uit de verschillende culturen een team te smeden. Deze “tweede”
elftallen moeten soms hun beste spelers afstaan aan Vlissingen B1 (JO-17-1). Hij probeert de andere spelers dan
te stimuleren om met z’n allen de ontstane gaten op te
vullen. Het is jammer dat hij er bij de trainingen en de begeleiding bij de wedstrijden vaak alleen voor stond.
Om het echt goed te kunnen doen moet je minstens met
zijn tweeën zijn, vindt Mike. Een ander verbeterpuntje is
de medewerking van de ouders bij het vervoer naar de
uitwedstrijden.
Desondanks werkt Mike, dankzij de steun van de jeugdcommissie en de goede samenwerking met de andere
jeugdtrainers, met veel plezier bij de VCV. Inmiddels is hij als trainer doorgeschoven naar B1 (JO-17-1), als
opvolger van de onlangs gestopte Ernst Koster. De komende tijd zal hij, samen met elftalleider José Caeiro,
dus aan dit elftal zijn beste krachten geven. Ambities om als trainer “hogerop” te gaan, bv. bij de senioren, heeft
Mike niet; hij is een echte jeugdtrainer.
Tot slot zegt Mike dat hij de VCV een fantastische club vindt en dat hij trots is om hier jeugdtrainer te zijn.
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Op bezoek bij: Sportpunt De Bie
De redactie van het digitale VCVclubblad wil in elke editie één van onze
clubsponsors voor het voetlicht brengen.
In deze eerste uitgave is dit de kledingsponsor van onze vereniging, Sportpoint
de Bie. Door eigenaar Frank de Bie werden we onlangs hartelijk ontvangen in
zijn sportzaak, die is gevestigd in het
prachtige pand aan de Walstraat nr. 62
in de Vlissingse binnenstad.
Frank de Bie, die in de jaren ‘80/’90 zelf
gedurende een periode van 12 jaar in
het eerste elftal van Goes heeft gespeeld, is inmiddels 27 jaar actief in de
verkoop van sportartikelen. Rond 1990
startte hij elders in de Walstraat met een sportzaak van de winkelketen Intersport, waarmee hij van 1997 tot 2000 nog hoofdsponsor van VC Vlissingen was. Ca. 7 jaar geleden
is hij verhuisd naar de huidige locatie waar, zoals de oudere Vlissingers onder ons zich
zullen herinneren, jarenlang Brammetje Dump gehuisvest is geweest.
Voordat de verhuizing plaatsvond is de winkel verbouwd tot een moderne sportzaak, die
bij binnenkomst en bij het doorlopen van de twee verdiepingen, rijkelijk gevuld blijkt met
sportartikelen.
Per 1 januari 2016 heeft Frank de Intersport-formule vaarwel gezegd en is hij verder gegaan onder de naam Sportpoint de Bie. Omdat hij hiermee onder een koepel zit die ook
een webwinkel heeft, kan hij meedoen aan deze nieuwe manier van winkelen. Frank
schetst het toekomstbeeld dat klanten op een zuil in de winkel de webshop raadplegen
en een eventuele aankoop of bestelling ter plaatse direct verder kunnen afhandelen.
Sportpoint de Bie biedt artikelen aan voor vrijwel alle sporten, maar is gespecialiseerd in
voetbal, wedstrijdzwemmen, fitness, running, tennis, wintersport en vrije tijd. Daar waar
Intersport vooral “modische” artikelen verkocht, omschrijft Frank zijn winkel nu als
“functioneel”, waarin alle sporters bediend kunnen worden. Een blik op het uitgebreide
voetbalschoenenassortiment laat overigens zien dat ook hier schoenen in vele kleuren,
zoals je die bij de wedstrijden op tv ziet, verkrijgbaar zijn.
Het gehele assortiment aan sportartikelen dat verkrijgbaar is bij Sportpoint de Bie is te
zien op de website debie.jouwsportzaak.nl.
In de afgelopen zomer heeft Sportpoint de Bie het nog lopende vijfjarige contract als kledingsponsor tussen onze vereniging, sportmerk JOMA en Sport2000 van laatstgenoemde
sportzaak overgenomen.
Daarbij is een basis-assortiment VCV-kleding afgesproken dat altijd beschikbaar is. Het
VCV-logo kan ter plaatse op de kleding worden gedrukt. Bestellingen kunnen worden gedaan door middel van een formulier dat via de VCV-website gedownload, ingevuld en
opgestuurd kan worden.
Alle VCV leden krijgen bij Sportpoint 10% korting op vertoon van hun lidmaatschapskaart!!
We bedanken Frank voor zijn gastvrijheid.
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Mosselen eten bij de VCV
De maand november is bij de VCV mosselmaand. In één weekend worden achtereenvolgend de leden en de sponsoren getrakteerd op een waar mosselfestijn.
Op 18 november jl. werd de jaarlijkse mosselavond georganiseerd voor de leden. Helaas een bescheiden opkomst van ca. 40 leden, maar dat mocht de pret niet drukken. Het bleek uiteindelijk een
geslaagde en gezellige avond te worden, waarop de leden zich te goed konden doen aan voldoende
mosselen van zeer goede kwaliteit.
Op 19 november jl. werd door de Stichting Vlissingen Vooruit wederom de jaarlijkse mosselavond verzorgd voor de sponsoren.
Circa 80 sponsoren en leden van het bestuur
van de stichting en de V.C.V. hebben weer gesmuld van de mosselen geleverd door Sponsor
Piet van Oost of van de kipsaté die werd bereid
door Lucy Dooms.
Niet onbelangrijk om te vermelden dat deze
avond mogelijk werd gemaakt door de inzet van
vele vrijwilligers van de vereniging die tot in de
nachtelijke uren hebben gewerkt. Hulde!
Het programma op deze avond werd ingeluid
door voorzitter Bram van Stel met zijn openingswoord om iedereen welkom te heten en waarbij hij stilstond bij het plotseling overlijden van ons businessclublid Peter Dingemanse als gevolg van een tragisch ongeval.
Hierna werd het woord gevoerd door de heren Chris van Tiel en Dennis Gesele. Beide heren gaven
uitleg over de maandelijks te houden sponsorevents die iedere 2e dinsdag van de maand plaatsvindt
of in het clubhuis of een andere locatie b.v. bij een sponsor.
Ook Dhr. Cees van Liere (oud burgervader van de gem. Noord-Beveland) heeft nog een woordje gesproken onder meer met een kwinkslag naar mosselen en de niet onbelangrijke zoutwatercultuur in
het Zeeuwse. Natuurlijk was er na het eten volop gelegenheid om uitgebreid na te tafelen onder het
genot van een drankje.
Als Stichting en VCV kunnen we dus terugkijken op een geslaagde avond.

Ongetwijfeld hebt u regelmatig de reclames langs zien komen op uw kijkdoos” de vriendenloterij als partner van de Eredivisie”. Wanneer u deelneemt aan de loterij waarbij uw mobiele tel.
nummer uw lotnummer is kunt u onze vereniging steunen.
De opzet van deze loterij is dat je je lot aan een goed doel kunt verbinden. Een deel van het
bedrag dat je maandelijks moet betalen gaat naar het goede doel van jouw keuze. En…
natuurlijk kies jij dan voor de V.C.V. want hiermede steun je rechtstreeks jouw vereniging.
M.a.w. bij deelname waarbij je voor een lot maandelijks 13.25 euro betaald gaat een belangrijk
deel naar de VCV als je daarvoor kiest.
De vriendenloterij is een groeiende loterij met een uitstekende prijzenpot. Maandelijks zijn er
honderdduizend prijzen, van auto s, droomreizen en geweldige geldprijzen tot wel 100.000 Euro.
Voor opgave kun je contact opnemen met Willem van der Hoofd tel.nr. 0118-4770547 of 0624479352 of met Leo Niemantsverdriet te.nr. 06-53384805. Deze heren zullen uw opgave aan
de loterij verder verzorgen. DUS DOE MEE EN STEUN DE V.C.V.
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Speler in het bijzonder: Lars Sierts
Hoe oud ben je/wat is je geboortedatum?
Ik ben geboren op 24 juli 2009 en ben dus 7 jaar
Waar woon je?
Jordaenslaan 47 in Vlissingen.
Heb je nog broertjes of zusjes?
Ik heb één zusje, die heet Kim
Op welke school zit je en in welke groep?
Ik zit op de VSV in groep 4.
Hoe lang voetbal je al bij VC Vlissingen en heb je ook nog bij een andere vereniging gespeeld?
VC Vlissingen is mijn eerste club en daar voetbal ik nu 2½ jaar.
In welk team van VC Vlissingen speel je en wie zijn je trainer en/of leider?
Ik speel in F3 en mijn vader Wichert en Johan Stabler zijn onze trainers.
Heb je een vaste plaats in het team of wisselt dat en op welke positie speel je het liefst?
Ik ben verdediger of keeper en dat vind ik ook het fijnst.
Kijk je ook wel eens naar een wedstrijd van het eerste elftal (zaterdag of zondag) en zoja, heb je
een favoriete speler?
Ik ga op zondag wel eens met mijn vader naar het 1e elftal kijken; een favoriete speler heb ik nog
niet.
Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland?
Ajax is mijn favoriete club in Nederland (mijn vader is voor Feyenoord) en Barcelona buiten Nederland, maar Ajax is beter.
Wie is je favoriete speler in Nederland en in het buitenland?
Mijn favoriete speler is Messi.
Heb je, naast het voetballen, nog meer hobby’s?
Ik doe ook graag skiën en spelen met mijn buurjongen Tristan; we spelen dan met geweren politie tegen boeven.
Wat is je lievelingseten en drinken?
Frites met frikadel speciaal en Fanta vind ik het lekkerst.
Wat wil je later worden?
Later wil ik bioloog worden, want dan kan je in de jungle alle dieren zien.

5

VCV JO13-2 Kampioen!

Zaterdag 11 december mocht onze JO13-2 (D2) op het hoofdveld aan de Irislaan aantreden tegen Walcheren JO13-4. Deze wedstrijd zou bij winst voor Vlissingen leiden tot het
kampioenschap. Na een ietwat nerveuze eerste helft met zelfs een 1-0 achterstand wisten onze jongens in de 2e helft met een uitmuntende uitslag van 8-1 het kampioenschap
te behalen in de 5e klasse.
Van harte gefeliciteerd!
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Sinterklaas op bezoek bij de VCV
Zaterdag 26 november was het zover, Sinterklaas kwam met zijn 2 Pietjes naar ons in
de voetbalkantine.
De ongeveer 40 kinderen hadden mooie
kleurplaten gemaakt en een estafettespel
gespeeld, ook werd er een stoelendans gespeeld. En met pepernoten gesjoeld. Dit was
allemaal erg leuk.
In een kring luisterden de kinderen aandachtig naar Sinterklaas, een aantal kinderen
mochten zelfs bij Sinterklaas naar voren
komen. Dit was wel spannend, want hoe
wist Sinterklaas nou van alles over jullie?
Tot slot kreeg iedereen nog een puntzak
snoep mee.
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Vanuit de bestuurskamer
Stichting Vlissingen Vooruit was samen met onze shirtsponsor Prior Adviesgroep aanwezig op de Contacta.
Contacta werd gehouden op 8 ,9 en 10 november j.l. en is de jaarlijkse netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en
Vlaanderen. Deze beurs die plaatsvindt in de Zeelandhallen te Goes vierde haar business-to business beurs voor
de 30e keer!
Door uitnodiging van onze shirtsponsor Prior Advies Groep werd de Stichting Vlissingen Vooruit en de V.C.V in de
gelegenheid gesteld om onze club te presenteren aan het beurspubliek.
De presentatie hiervan werd verzorgd door Martin van der Hoeven en Peter Snaaijer namens de V.C. Vlissingen
en Willem van der Hoofd namens de Stichting Vlissingen Vooruit. Uiteraard zijn op de beurs vele vragen beantwoord ten aanzien van sponsering en activiteiten omtrent de businessclub. Verschillende contacten met ondernemers zijn hieruit voortgevloeid. Wij hopen dan ook dat deze nieuwe relaties onze club zullen gaan versterken.
Uiteraard gaat onze dank uit naar dhr Bram van Stel als directeur van Prior Adviesgroep die ons deze gelegenheid heeft geboden.
Voor het oliebollentoernooi is dit jaar de sporthal Baskenburg gereserveerd op vrijdag 30 december 2016.
Het toernooi heeft de volgende opzet:
Hal 1 vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur;
Hal 2 vanaf 12.30 uur tot 17.30 uur.
Oudere jeugd en senioren kunnen dan gemengd gebruikmaken van de beide hallen. De jongste jeugd begint in de
morgen en wordt later gevolgd door de senioren.
Voor deze opzet is dit jaar gekozen omdat in het verleden in de late uurtjes de animo afnam.
En om de toernooinaam eer aan te doen zal Jamal Bouzambou ervoor zorgen dat er oliebollen zijn afkomstig van
onze sponsor “Bakkerij Daane” in Pauwenburg.
De organisatie wil langs deze weg nog een oproep doen aan de senioren om als leider of scheids te willen
fungeren. Geef je op bij Jan Katsman.
De vereniging heeft dit seizoen een nieuwe Technische Commissie.
De leden hiervan zijn Noes Patty en Renato Dijkstra. Het doel van de T.C. is het technisch beleid voor de senioren
vorm te geven en te zorgen voor een goede doorstroming van de jeugd.
Het bestuur is nog op zoek naar extra leden hiervoor, dus voel je jezelf geroepen, meldt je aan bij het bestuur.
VC Vlissingen heeft 2 nieuwe shirtsponsors gevonden voor de jeugd. “Stucadoorsbedrijf Albakos” uit Vlissingen zal
VCV JO13-2 voorzien van nieuwe tenues en “Groenleer Metaal Recycling” uit Zierikzee zal dit voor JO11-1 verzorgen.
Op 13 december j.l. zijn we gestart met de eerste van een serie bijeenkomsten van de businessclub nieuwe stijl, een
gezamenlijk initiatief van VC Vlissingen en de Stichting Vlissingen Vooruit. Deze eerste bijeenkomst, die is gehouden
in ons clubgebouw kende een goede opkomst. Nadat eerst enkele bedrijven zich nader hadden voorgesteld is de
avond, onder het genot van een hapje en een drankje voortgezet met netwerken. De komende bijeenkomsten zullen
soms ook op “lokatie” bij één van de businessclubleden worden gehouden.
Dit seizoen staat voor de VCV in het teken van “Samen 1 vereniging”. We willen de leden dichter bij elkaar brengen
om met z’n allen de club te dragen. We zijn trots op onze mooie groep vrijwilligers, maar deze mensen kunnen de hulp
van de anderen goed gebruiken.
Daarnaast hebben wij ook een goede samenwerking met de Stichting Vlissingen Vooruit.
Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.
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Nieuw verkooppunt op het hoofdveld

Als vaste bezoeker aan het hoofdveld van de Irislaan is u misschien reeds
opgevallen dat bij de kassa een heuse verbouwing heeft plaatsgevonden.
Met professionele hulp van de bouwbedrijf Joziasse en inzet van ons klusteam bestaande uit good old Jan Katsman, Robbie van Kortenhof, Peter
Kats en John de Braal is een verkooptoko aan het hoofdveld gerealiseerd.
Het gemak dient de supporters. Want bij de wedstrijden gaan de luiken
open en kunt een heerlijk kopje koffie kopen of genieten van een (fris)
drankje en chips. Uit vertrouwlijke bron hebben we als redactie vernomen
dat na aanpassing van de elektriciteit ter plaatse gedacht wordt aan de
verkoop van Snert soep en broodjes warme worst. MMMMmmmm
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