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De club in corona tijden. 
  

Bijna 1 jaar terug brak Corona uit en zaten we als clubs vv Zelhem en zsv Zelos 

volop in de voorbereidingen van de definitieve fusie tot ZZC’20. De start van onze 

fusieclub eind juni 2020, was dan ook “extra bijzonder”.  

 

We kunnen met recht trots zijn op de realisatie van de fusie, echter we hadden 

ons als mooie nieuwe  fusieclub de start van het 1e seizoen behoorlijk anders 

voorgesteld.  

 

Met de nodige festiviteiten en activiteiten, en uiteraard met mooie 

voetbalcompetities voor al onze 50 teams. We weten allemaal dat door Corona 

het heel anders is gegaan en voetbal tot dusver slechts beperkt mogelijk is 

geweest.  

 

  

 
 

We zien uiteraard uit naar betere tijden en weer echte mogelijkheden om te 

kunnen voetballen en naar de nodige festiviteiten. Want dat die er komen is 

zeker.  

 

We zullen echter nader moeten bekijken wat en wanneer er mogelijk is. Trots zijn 

we zeker op de trouw van onze leden, vrijwilligers en sponsoren in deze 

bijzondere tijden.  

 

Met steun van allen (ook financieel) kunnen we als club deze moeilijke tijden 

doorstaan. Uiteraard hopen we dit seizoen alsnog enigszins te kunnen trainen en 

voetballen (zie ook de volgende berichten).  

 

En bovenal elkaar weer te kunnen ontmoeten op onze mooie voetbalcomplexen 

De Pluimerskamp en De Pol. 
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Voetbal Perspectief 
 

De aanhoudende coronamaatregelen, vooralsnog tot en met 2 maart, hebben 

ertoe geleid dat de KNVB heeft besloten dat het oppakken van de huidige 

competities voor het recreatieve voetbal dit seizoen geen optie meer is.  

 

Voor de standaard teams categorie A (1e elftallen / prestatie-teams; voor ZZC’20 

betreft dat heren Zaterdag 1, heren Zondag 1 en vrouwen Zaterdag 1) zijn er nog 

wel competitie-scenario’s.   

 

Voor ons als club betekent dit dat we voorlopig niet anders kunnen dan doorgaan 

met de trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugdteams en de 

trainingen met de nodige beperkingen van enkele prestatie/seniorenteams.  

 

Hopelijk komen er in maart ook voor senioren meer mogelijkheden om weer te 

kunnen trainen. Om zodoende daarna vanaf april ook in “wedstrijdverband” dit 

seizoen nog te kunnen voetballen. De plannen van de KNVB zijn daarop gericht.      

  

 

KNVB 
  

De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities 

organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit 

gebeurt in elk geval voor de teams in de Categorie B** veld en zaal en pupillen. 

 

Hier komt de Categorie A* bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen 

worden hervat vanwege de coronamaatregelen. De startdatum en duur van de 

KNVB Regio Cup zijn uiteraard ook afhankelijk van deze beperkingen.  

 

De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot de kans 

op aantrekkelijke lokale derby’s. Vanaf medio februari start de KNVB voor de 

Categorie A een inventarisatie van welke clubs met welke teams mee zouden 

willen doen. Teams in de Categorie B doen standaard mee tenzij men zich 

afmeldt. De nadere invulling van de KNVB Regio Cup, zoals het aantal teams per 

poule, hangt onder meer af van de tijd die dit seizoen nog beschikbaar zal zijn om 

wedstrijden te spelen. 

 

Voor meer info: KNVB Regio Cup  

 

Alleen voor de categorie A* is er dus nog de optie om de eerder gestarte 

competities dit seizoen te hervatten zodat de eerste seizoenshelft alsnog kan 

worden uitgespeeld. De deadlines hiervoor verschillen. Op de KNVB website een 

routekaart met alle deadlines en mogelijkheden voor alle competities in de 

Categorie A.   

 

Kortweg zouden in dat scenario de trainingen gestart moeten worden uiterlijk 10 

maart en de (resterende) competitiewedstrijden starten vanaf 10/11 april.  

Alle info daarover:  Routekaart amateurvoetbal  (de routekaart in PDF vorm is ook 

onderdeel van die informatie en te downloaden). 

 

Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er 

niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle 

competities in de categorie A definitief niet meer hervat. 
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https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62473/knvb-wil-seizoen-afsluiten-met-knvb-regio-cup
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62509/routekaart-amateurvoetbal-voor-restant-van-het-seizoen


 

Seizoen 2021 / 2022 
  

In deze bijzondere tijden, met voornamelijk trainingen en nauwelijks wedstrijden 

tot dusver dit seizoen, hopen we uiteraard dit voorjaar alsnog te kunnen trainen 

met de senioren en een aantal wedstrijden te kunnen voetballen.  

 

Hopelijk met perspectief op een normaal nieuw seizoen 2021/2022. De club zal 

zich de komende periode zeker ook al gaan voorbereiden op dat volgende 

seizoen. Vandaar dat met de hoofdtrainers van heren Zaterdag 1 en heren 

Zondag 1, alsook de vrouwen Zaterdag 1 inmiddels contractverlengingen zijn 

gerealiseerd. Komende periode aandacht voor het samenstellen van alle senioren 

teams en begeleiding.  

 

Ook de jeugdorganisatie bereidt het seizoen 2021/2022 voor betreffende staf en 

teams. Wordt vervolgd dus. 

 

Kerstactie 
  

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie al bericht over de 

kerstactie. Deze actie is inmiddels afgelopen en heeft ook dit jaar 

voor een fantastisch resultaat gezorgd!  

Een opbrengst van €14.347,50 waarvan ruim €10.000 als winst 

voor de club overblijft!  

Wij bedanken iedereen die iets heeft gekocht en met name 

natuurlijk de vele vrijwilligers die deze actie wederom tot een 

groot succes hebben gemaakt. 

 

 

Compostactie 
  

In het voorjaar was het altijd gebruikelijk om de volgende actie op te starten; de 

compostactie. In 2020 was deze op het laatste moment afgelast, doordat de 

Corona-pandemie toen net begon op te spelen.  

 

Met de verscherpte maatregelen die recent zijn ingegaan, hebben wij moeten 

besluiten om de compostactie ook in 2021 af te gelasten. 

 

Nieuwe geluidsinstallatie 
  

De geluidsinstallatie op sportpark De Pluimerskamp kon wel een upgrade 

gebruiken. Reden voor de Club van 100 om hier het nieuwste investeringsproject 

van te maken.  

Zowel het geluid in de kantine, als rond het hoofdveld, zijn bij dit project 

meegenomen. Het resultaat is een schitterend geluid, waarvan wij met z’n allen 

hopelijk snel kunnen genieten! 

 

 
 

Wederom dus een grote investering van De Club 100 in onze accommodatie, na 

eerdere investeringen in o.a. het panna-veld en het scorebord.  

Als bestuur van ZZC’20 bedanken wij het bestuur van de Club van 100 en haar leden 

voor deze investering!  

Klik hier voor meer foto’s van de geluidsinstallatie. 
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https://www.zzc20.nl/een-nieuw-geluid

