Juli - Augustus 2015
Jan Berkenbosch 50 jaar.
Vandaag viert de aanvoerder van ZVOB 5 zijn 50-ste verjaardag.
Wij willen Jan namens het bestuur en de spelers feliciteren met deze mijlpaal in zijn
leven. Aan zijn spelopvatting, beleving van het spelletje en inzet zowel binnen als buiten
de lijnen lijkt het dat Jan nog jaren lang mee kan binnen onze vereniging.
Jan van harte gefeliciteerd en nog vele jaren met je gezin in goede gezondheid. En dat
we nog lang mogen en kunnen genieten van jou inzet binnen onze mooie vereniging.

Wijziging competitie indeling:
Nog voor er in de competitie ook maar een bal heeft gerold zijn er al wijzigingen in de competitie
indeling. In de 1e klasse 03 waar ZVOB 1 in uitkomt is Honserlersdijk 1 niet meer ingedeeld, in de
plaats daarvan heeft de KNVB WIA 29 toegevoegd als tegenstander. Dit scheelt voor ZVOB in
iedergeval een verre uitwedstrijd naar de ploeg uit het Westland.

Nieuwe wedstrijdbal sponsoren:
Namens het bestuur van ZVOB kan ik u melden dat we na Zeebraa bouw nog 3 nieuwe balsponsors
kunnen toevoegen binnen onze mooie vereniging. 2 balsponsors zijn een oude bekende voor de club,
dit zijn: Binnenmaas Natuursteen en HW Gedenkstenen, Als nieuwe balsponsor verwelkomen wij:
Madelief Kraamzorg uit Numansdorp, wij zijn enorm blij en bedanken deze balsponsors voor het
vertrouwen in onze vereniging.

Even opfrissen:
Nu de competitie op punt van beginnen staat zal en binnenkort ook weer enkele oefenwedstrijden
worden gespeeld. Op maandag 17-08-2015 zijn de eerste oefenwedstrijden gepland. Om 20:00 uur
speelt ZVOB 2 tegen ZVOB 5, om 21:00 uur speelt ZVOB 1 tegen een team van oud spelers aangevuld
met enkele talentvolle spelers.
Na deze wedstrijd zal en op 31-08-2015 een avondje ZVOB zijn in sporthal de Boogerd, alle teams
spelen dan hetzij onderling of tegen een tegenstander van "buitenaf". De avond ziet er als volgt uit:
19:00 uur - 20:00 uur ZVOB 5 - ZVOB 4
20:00 uur - 21:00 uur ZVOB 2 - ZVOB 3
21:00 uur - 22:00 uur ZVOB 1 - ??
22:00 uur - 23:00 uur ZVOB 6 - ZVOB 7
Na deze oefenavond begint de week erna de competitie en als je competitie zegt zeg je ook
zaaldienst. Voor diegene die niet meer precies weten wat zaaldienst inhoud en wat er van je team
wordt verwacht kan je dat via de volgende link terug lezen. Let op er zal streng gecontroleerd
worden op het uitvoeren van de zaaldiensten door de KNVB als mede het bestuur van ZVOB.
Voor de uitleg van de zaaldienst: zie website
Dan wens ik vanaf deze plaats iedereen een sportief seizoen toe en hoop op voor alle teams dat ze
mooie resultaten mogen behalen in dit jubileum jaar van ZVOB.
Vergeet niet de topscoorders en uitslagen door te geven in de aanvoerders app en klim gerust een in
de pen of je toetsenbord om mooie wedstrijd verslagen te sturen.

Start competitie 2015 – 2015:
De eerste 3 speelrondes zijn inmiddels bekend gemaakt door de KNVB.
Onder de knop programma staat het volledige programma, Let op niet alle teams spelen op
maandagavond hun uitwedstrijden maar ook op woensdag en vrijdag. Alles is ook na te lezen
op voetbal.nl en via de voetbal.nl app die gratis is te verkrijgen in de play store. Registreren is
verplicht en doe je via je lidmaatschapnummer dat op je spelerspas staat. Dit nummer is ook op te

vragen bij onze secretaris Johan van Tilburg.
Heren aanvoerders willen jullie niet vergeten de uitslagen en de doelpuntenmakers door te geven via
de aanvoerders app en uiteraard zijn de wedstrijdverslagen wederom zeer welkom, deze kunnen
verstuurd worden naar het e-mail adres: algemenezaken@zvob.nl
Ik wens vanaf hier iedereen een sportieve en fijne competitie start toe.
Peter de Kraai Webbeheerder ZVOB.nl

Nieuwe shirtsponsor:
Sinds vandaag heeft ZVOB en in het speciaal ZVOB 5 een nieuwe shirtsponsor.
Door de inzet van aanvoeder Jan Berkenbosch zal komende 3 jaar Zeebraa
Bouw de shirts verfraaien voor de komende 3 seizoenen. Zeebraa bouw is
gevestigd in Steenbergen. U kunt hier terecht voor woningbouw,
projectbouw, utiliteitsbouw en verbouw. Voor meer informatie verwijzen we
u graag naar de website. Binnenkort een uitgebreid bedrijfsprofiel van Zeebraa Bouw op onze
sponsorpagina.
Vanaf deze plaats willen wij onze dank uitspreken naar de directie van Zeebraa bouw voor het mooie
gebaar en het vertrouwen in onze mooie vereniging.

Groeten uit Zwolle:
Na een hectische verhuisweek zitten we dit weekend eindelijk even stil. Moe maar voldaan met het
gegeven dat de meeste verhuisdozen inmiddels zijn uitgepakt en de inhoud een mooi plekje heeft
gekregen is het nu tijd om even rustig terug te kijken op de afgelopen tijd.
Lang hebben we toegeleefd naar het moment van de verhuizing. Het was niet altijd even makkelijk.
Verhuizen betekent in dit geval afscheid nemen. Dus ook afscheid nemen van mijn vrienden van
ZVOB.
En dat afscheid kwam er! Wat een ongelooflijk mooie avond hebben jullie me bezorgt. Niet normaal
hoeveel mensen er waren, wat jullie allemaal hebben georganiseerd en wat een mooie woorden er
gesproken zijn. Ik kijk uit naar de beelden die er van die avond gemaakt zijn!
Tijdens mijn laatste klus als secretaris (de Algemene Leden Vergadering) werd ik tot mijn verrassing
ook nog eens benoemd tot erelid van ZVOB. Daar ben ik echt oprecht trots op!!
Dus iedereen heel erg bedankt voor alle waardering in welke vorm dan ook!
Maar de tijd van terugblikken is nu geweest. Vol mooie herinneringen gaan we nieuwsgierig de
toekomst in. Iets waar ik heel erg naar uit kijk. Gelukkig heb ik werk kunnen vinden in de buurt van
Zwolle, en leven we toe naar het moment dat onze baby geboren gaat worden. Genoeg om naar uit
te kijken!
Onlangs stuurde de contactpersoon van de KNVB, waar ik als secretaris veel mee te maken had, me
een lijstje toe met zaalvoetbalverenigingen in Zwolle. Want ook hier wil ik graag weer gaan
zaalvoetballen! Dus de komende tijd ga ik me eens verdiepen in sporthallen en
zaalvoetbalverenigingen in Zwolle.
Eind Juli was voorgaande jaren altijd de tijd waarin het zaalvoetballen weer gaat kriebelen. Na een
periode van rust en niks hoeven regelen gaat het dan weer leven en zorgde we met z'n allen dat alle
teams weer genoeg spelers hadden om straks te starten met de competitie. Nu is dat dus anders en
dat is wennen, maar het is ook wel even goed zo. Laat ik me hier eerst maar eens gaan settelen.
Ik wens jullie fijne vakantie! Geniet er nog even van, en straks vol gas de voorbereiding in!
Arriverdeci,
Herman
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