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Terrassen en kantine ZZC’20 nog gesloten. 
  

Gezien de nog steeds geldende beperkende regels met betrekking tot gebruik van 

kantine en terras heeft het bestuur besloten deze nog gesloten te houden, ten 

minste gedurende de periode van de Regiocup voor de junioren in de maand juni. 

Er is nog steeds een reeks beperkende maatregelen: er is geen publiek 

toegestaan bij de wedstrijden en trainingen, het aantal zitplaatsen in kantine en 

op het terras is zeer beperkt, er is een registratieplicht en de 1,5 meter geldt nog 

steeds.  

We zouden het allemaal graag anders willen, maar we kunnen onze vrijwilligers 

niet opzadelen met het handhaven van de maatregelen. We adviseren iedereen 

die samen een pilsje wil drinken vooral gebruik te maken van de plaatselijke 

horeca, die onze steun goed kan gebruiken. We kijken reikhalzend uit naar 

volgend seizoen, om dan hopelijk zonder beperkende maatregelen van start te 

kunnen gaan. We treffen elkaar dan weer graag op eigen terrein!  

 

 

Aangepast Coronaprotocol. 
  

Uiteraard is het Corona protocol van ZZC’20 weer aangepast. Klik hier voor het 

actuele Corona protocol van de club: https://www.zzc20.nl/corona-protocol-zzc20.  

              

 

Weer trainen zonder beperkingen. 
 

Op 28 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat er per zaterdag 5 juni voor wat 

betreft de voetbalsport weer trainingen en onderlinge wedstrijden bij de clubs 

mogelijk zijn voor alle voetbalteams (jeugd én senioren) zonder beperkingen.  

Klik hier voor het actuele trainingsschema: https://www.zzc20.nl/wp-

content/uploads/zzc20/indeling-trainingsvelden-2020-2021-versie-10.1.pdf.      

 

 
  

 

Geen KNVB Regiocup voor seniorenteams. 
  

De KNVB Regiocup voor seniorenteams gaat definitief niet door. 
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KNVB Regiocup jeugdteams van start. 
  

Specifiek voor de jeugd t/m O17 zijn vanaf 5 juni wedstrijden tussen clubs/teams 

weer toegestaan. De KNVB heeft dan ook besloten de KNVB Regiocup voor 

jeugdteams alsnog te starten op 5 juni. Er kan t/m 27 juni gedurende 4 

weekenden gevoetbald worden door de jeugdteams die daaraan deel willen 

nemen.  

 

 
 

Met deze mogelijkheden heeft ZZC’20 besloten om jeugdteams die willen 

deelnemen aan de Regiocup te faciliteren en 3 wedstrijdvelden beschikbaar te 

houden t/m het weekend van 26/27 juni.  

Zo’n 20 jeugdteams van onze club nemen deel. De wedstrijdvelden 1,2 en 3 

(Pluimerskamp) zullen daarvoor gebruikt worden.   

Ook voor trainingen van die teams kunnen deze velden gebruikt worden, dit 

willen we echter zoveel als mogelijk beperken om ze niet teveel te belasten . Deze 

velden gaan dan op 28 juni in onderhoud/bewerking door De Groenmakers. 

 

 
 

 

Gebruik kleedkamers en douches voor Regiocup. 
  

Kleedkamers en douches mogen alleen gebruikt worden voor de wedstrijden van 

de Regiocup voor de junioren (of evt. vervangende oefenwedstrijden). 

Kleedkamers/douches blijven  gesloten voor trainingen (doordeweeks en in het 

weekend) en bij onderlinge wedstrijden tussen teams van onze club! 
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Ranja, koffie en thee voor Regiocup. 
  

Alleen voor de Regiocup wedstrijden/teams (of vervangende oefenwedstrijden) 

wordt er koffie/thee/ranja geregeld. 

 

 

Trainingen overige jeugdteams en senioren. 
  

De overige jeugdteams en ook alle senioren teams kunnen en mogen nog blijven 

trainen t/m het weekend van 12/13 juni. Voor jeugdteams (t/m O17) zijn dan ook 

oefenwedstrijden mogelijk tegen andere clubs. Daarna stoppen voor die teams 

de trainingen. 

 

De velden gaan in onderhoud. 
  

De wedstrijdvelden 6 en 7 (beiden De Pol) gaan per 14 juni in onderhoud en 

bewerking. De trainingsvelden 4,5 en 8 zijn inmiddels al niet meer in gebruik.  

Vanaf maandag 14 juni is in principe alleen nog veld 9/de oefenhoek van terrein De 

Pol en de keepershoek op de Pluimerskamp beschikbaar voor teams die 1x per 

week nog  willen blijven trainen.  

Uitgangspunt daarbij is dat senioren teams  daarbij voorrang krijgen omdat deze 

teams  gedurende het seizoen de meeste beperkingen hebben ondervonden van 

de Corona maatregelen. Teams die willen doortrainen kunnen dat melden bij de 

commissie voetbalzaken die dan de planning regelt.   

Zo proberen we, om nu het weer toegestaan is in dit bijzondere voetbalseizoen, de 

teams die in de maand juni graag willen voetballen en trainen de nodige 

mogelijkheden daarvoor te bieden.    

Toch moeten we ook te borgen dat de velden van onze sportcomplexen De 

Pluimerskamp en De Pol straks in augustus/september weer op orde zijn voor de 

dan startende trainingen en wedstrijden van het nieuwe seizoen. 

 

Nieuw seizoen 21/22: terug naar normaal? 
  

De commissie Voetbalzaken is druk bezig  met de voorbereidingen voor het nieuwe 

seizoen 2021/2022 en dan met name de samenstelling van teams en staf. Medio 

juni dient een en ander duidelijk te zijn. Daarover komt binnenkort de nodige info 

aan de staf van de diverse senioren- en jeugdteams, op de website van ZZC’20 en 

in de volgende nieuwsbrief. Hopelijk gaan we “terug naar normaal”. Dan kan de 

start van de trainingen en oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen straks in 

augustus weer op de gebruikelijke  manier plaatsvinden, met gebruik van de 

kleedkamers/douches voor alle teams en de kantines/terrassen op onze 

accommodaties. 

 

 

We groeien! Nieuwe seniorenteams seizoen 21/22. 
  

Duidelijk is inmiddels dat komend seizoen er 2 seniorenteams bij gaan komen bij 

onze club: een extra heren seniorenteam op de zaterdag en ook een extra dames 

team op de zaterdag. Het aantal senioren teams komt daarmee op 17 teams; 8x 

mannen zaterdag, 3x mannen zondag, 1x mannen 35+, 3x vrouwen  zaterdag, 1x 

vrouwen zondag en 1x vrouwen 30+. Voor wat betreft de jeugd zal het aantal teams 

bij de start van het nieuwe seizoen met 30 teams iets lager liggen dan op dit 

moment. De ervaring leert dat bij de start van het nieuwe seizoen zich veel nieuwe 

spelers aan gaan melden, voornamelijk in de jongste leeftijdsklasse (onder 7/8 

jaar). Totaal heeft onze club daarmee ca. 50 teams. 
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