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Einde van een bizar seizoen: fijne vakantie! 
 
  

Seizoen ‘20/’21 is uiteindelijk een heel bizar 

seizoen geweest. Een opleving van het 

corona virus gooide alle competities plat 

vanaf oktober vorig jaar.  

Zoals geschreven in de laatste editie van de 

verenigingsgids hebben we de club redelijk 

goed door het stormachtige weer kunnen 

loodsen met dank aan alle leden, 

vrijwilligers, sponsoren, overheid en KNVB.  

Met de voltooiing van de KNVB Regiocup voor jeugdteams en de diverse 

onderlinge oefenwedstrijden is eind juni een eind gekomen aan het bijzondere 

voetbalseizoen 20’/’21. We zijn klaar voor een normaal, nieuw voetbalseizoen!   

 

Maar eerst gaan we lekker van de zomer genieten. Fijne vakantie!   

 

 

Verenigingsgids thuisbezorgd. 
 
 

  

Omdat er weinig gevoetbald werd en slechts 

weinigen een van beide sportcomplexen 

konden bezoeken hebben we besloten om 

de zomereditie van de verenigingsgids bij 

alle leden en sponsoren thuis te bezorgen.  

Mocht je deze niet ontvangen hebben stuur 

dan even een mailtje naar 

secretariaat@zzc20.nl 

              

 

Vrijwilligers gezocht. 
 
Het bijzondere seizoen ‘20-‘21 zit er op, maar de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn 

natuurlijk al in volle gang!  

Om in het nieuwe seizoen ook weer te kunnen 

voetballen, hebben wij jullie hulp weer hard nodig.  

 

 

Zo zoekt ZZC’20 nog één of meer trainer(s)/leider(s) voor de meerdere teams. Lijkt 

het jou leuk om dit op te pakken, mail dan met: l.starink@huusakker.nl      

 

Om een wedstrijd überhaupt plaats te laten vinden, 

zijn er ook leidsmannen/leidsvrouwen nodig; oftewel 

scheidsrechters!  

Voor het nieuwe seizoen is er aanwas van nieuwe 

enthousiaste leidsmannen/leidsvrouwen nodig.  

Dus lijkt het je leuk om een wedstrijd te fluiten of wil je 

hier meer informatie over hebben, meld je dan aan via 

scheidsrechters@zzc20.nl 

 

12 juli 2021 
Nieuwsbrief 14 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 1 
 
 
 
 
 
 



Vrijwilligers gezocht. 
  

 

Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijke, 

zoeken wij nog mensen die een kantinedienst 

in één van onze kantines wil draaien.  

 

Voor alle dagen zijn wij nog op zoek naar 

enthousiastelingen, maar het gaat dan speciaal 

om de volgende momenten: 

• Maandagavond 

• Woensdagavond 

• Zaterdagmiddag 

• Zondagochtend en/of zondagmiddag 

 

Is het draaien van een kantinedienst iets voor 

jou? Mail dan naar: lobbielob@gmail.com  

 

 

Kantine Pluimerskamp gesloten tot begin augustus. 
  

 

Na 2 zaterdagen open te zijn geweest, hebben we besloten de kantine bij de 

Pluimerskamp in de maand juli toch niet meer te openen op de zaterdagen. 

Vanaf begin augustus zullen we de kantine weer openen. Hierover worden jullie 

te zijner tijd nader geïnformeerd.  

Ook namens de kantinecommissie een fijne en gezonde zomervakantie.. 

 

 

Concept teamsamenstelling. 
  

 

De concept teamsamenstelling '21/'22 (staf/spelers) voor de 

seniorenteams (mannen en vrouwen) en jeugdteams 

(jongens en meisjes) is bekend en staat nu op de website van 

de club. Klik op de volgende linkjes voor de diverse teams: 

  

Indeling Senioren: Klik hier 

Indeling Meisjes: Klik hier  

Indeling Jongens: Klik hier 

 

Gezocht!!! 

Bij de jeugdteams zijn nog een aantal vacatures waarvoor graag ieders aandacht.  

Heb je belangstelling voor de functie trainer, assistent-trainer, leider of 

coördinator, meld je s.v.p. bij de jeugdorganisatie 

(Met name is er behoefte aan trainers voor de MO19, JO19-2, JO15-3 en JO9-2). 

 

 

Concept trainingsschema. 
  

 

Het concept trainingsschema '21/'22 staat ook op de 

website: Klik hier . 

Start van de trainingen voor de jeugdteams is vanaf 

zaterdag 14 augustus.  

Senioren kunnen starten vanaf zaterdag 7 augustus. 
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https://www.zzc20.nl/wp-content/uploads/zzc20/Indeling-2021-2022-senioren.pdf
https://www.zzc20.nl/wp-content/uploads/zzc20/Indeling-2021-2022-meisjes.pdf
https://www.zzc20.nl/wp-content/uploads/zzc20/Indeling-2021-2022-jongens.pdf
https://www.zzc20.nl/wp-content/uploads/zzc20/indeling-training-2021-2022-versie-1.2.pdf


Start seizoen 2021-2022, de aftrap. 
  

Komende weken worden de mogelijkheden bekeken 

om het nieuwe seizoen met de jeugdteams 

gezamenlijk “af te trappen” met een activiteit op 

zaterdag 28 augustus.  

 

Zodra daar meer info over bekend is volgt nader 

bericht. Vooralsnog staat op donderdagavond 2 september de onderlinge 

wedstrijd ZZC’20 heren Zaterdag 1 en ZZC’20 heren Zondag 1 gepland. 

 

Start KNVB Competitie 2021-2022. 
  

De start van de KNVB competities voor jeugd- en seniorenteams staat gepland voor 

het weekend van 4/5 september met de bekercompetities.  

De reguliere KNVB competities starten het weekend van 25/26 september. 

 

KNVB Competitie-indeling heren 1, zaterdag 1 en zondag 1  

seizoen 2021-2022 
  

Zaterdag klasse 3A:  

DVOV, ESA, Eerbeekse Boys, Excelsior Zetten, FC Zutphen, JVC Cuijk, Oeken, 

Redichem, Eefde, Teuge, Waalstad, UNI VV, ZZC’20, vv Dieren. 

 

Zondag klasse 5B:   

Bredevoort, DEO, Erix, GSV'63, Halle, Lochuizen, Haarlo, Ratti/Socii, SVBV, 

Westendorp, Wolfersveen, ZZC'20. 

 

(Bekendmakingen overige competities volgen in later stadium). 

 

 

Prestatie-ambities ZZC’20 op middellange termijn. 
  

Om de sportieve ambities als nieuwe fusieclub met 

jeugd- en senioren-selectieteams op een hoger 

plan te acteren kracht bij te zetten, zijn/worden er 

initiatieven ondernomen om spelers en 

trainersstaf van onze club te ondersteunen en 

begeleiden.  

 

Dit voorjaar is onder leiding van Henry Golstein de Adviescommissie Technische 

Zaken gestart en ook het nieuwe seizoen zal dat worden voortgezet.  

Nieuwe stap is dat het komende seizoen een speciale functionaris 

verantwoordelijk wordt voor de coördinatie/begeleiding van de opleidingen van 

de jeugdtrainers.  

Robert Reindsen is daarom als lid van de commissie voetbalzaken benoemd tot 

Coördinator Opleidingen Jeugdtrainers. 

 

Uiteraard in samenwerking met de Adviescommissie Technische Zaken en de 

jeugdorganisatie worden initiatieven genomen en activiteiten georganiseerd voor 

de ontwikkeling en opleiding van de jeugdtrainers.  

Voorbeelden en mogelijkheden zijn o.a. “train de trainer” clinics, thema-

workshops voor jeugdtrainers, KNVB-cursussen/opleidingen en stages bij de 

Graafschap.  

In het beleidsplan van de club zal de komende seizoenen begeleiding en 

ondersteuning van met name jeugdtrainers/-teams een belangrijk speerpunt 

vormen 
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Samenwerking De Graafschap. 
  

 

ZZC’20 is met de Graafschap 

Jeugdopleiding een nieuw 

partnerschap aangegaan om het 

voetbalniveau in de regio op een hoger 

plan te brengen.  

De Graafschap heeft met zo’n 20 

voetbalclubs in de regio Achterhoek 

een dergelijke samenwerking gesloten 

met o.a. diverse bijeenkomsten en 

webinars voor de (jeugd)trainers. Klik 

hier voor meer info  

 

 

Algemene ledenvergadering ZZC’20. 
  

De datum voor de algemene ledenvergadering is vastgesteld op 11 oktober 2021. 

 

Complex gesloten? Pannaveld ook! 
  

 

We zien graag dat de jeugd gebruik 

maakt van ons prachtige 

pannaveld.  

 

Om de overlast voor de buren te 

beperken en te voorkomen dat een 

onbewaakte hangplek ontstaat met 

vernielingen tot gevolg,  heeft het 

bestuur echter besloten dat het pannaveld afgesloten moet zijn als het complex is 

gesloten. Iedereen die de buitenhekken afsluit wordt verzocht ook de deur van 

het pannaveld af te sluiten.   

Als het buitenhek open staat, mag het pannaveld ook open.  

We rekenen op ieders begrip en medewerking. 
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https://www.degraafschap.nl/jeugdopleiding/nieuws/de-graafschap-in-de-regio-20-amateurclubs-verbinden-zich-aan-de-graafschap-jeugdopleiding
https://www.degraafschap.nl/jeugdopleiding/nieuws/de-graafschap-in-de-regio-20-amateurclubs-verbinden-zich-aan-de-graafschap-jeugdopleiding

