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Voorwoord: 
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van Zenderen Vooruit. Waarom nu een nieuwsbrief vraagt u zich 
misschien af. Dit heeft hoofdzakelijk met de huidige Corona-situatie te maken waarin we ons nog 
steeds bevinden. 
Hierdoor is het (nog steeds) niet mogelijk om elkaar op het sportpark, langs de lijn te spreken en te 
ontmoeten. Hierdoor blijven nieuws en nieuwtjes onbesproken en hier willen we met deze 
nieuwsbrief wat aan doen. 
 
Uiteraard blijft nieuws te volgen via onze normale communicatielijnen zoals; 
www.zenderenvooruit.nl , onze facebookpagina, twitter @zenderenvooruit en @wedstrijdsecrZV . 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Het voetbalbestuur 
 
Corona: 
Korte terugblik  
Vanaf 29 april mochten kinderen en jeugd tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen 
in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mochten vanaf 11 mei ook samen buiten trainen.  Op 
28 mei jl. is bekend geworden dat contactsporten voor kinderen en  jeugd tot en met 18 jaar weer is 
toegestaan, zij hoeven geen 1,5 m afstand meer te houden.  Na het sporten geldt 1,5 m afstand wel 
weer ten opzichte van elkaar. De Corona cijfers in Nederland ontwikkelen zich positief, dus wordt er 
gelukkig  steeds meer mogelijk.  Om jullie te informeren over de laatste wijzigen in het NOC/NSF 
veilig Sporten Protocol hebben wij voor u de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet. 
 
Kantines  
Sportkantines blijven tot 1 juli a.s. gesloten. Sportkantines vallen juridisch onder het kopje Para 
commercieel. 
Er mogen geen samenkomsten zoals vergaderingen plaatsvinden op de sportaccommodatie (omdat 
de sportaccommodatie gesloten zijn tot 1 juli a.s. ). Bijeenkomsten van maximaal 30 personen en 
onder voorwaarden  dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden mogen wel elders worden 
gehouden. 
 
Ouders / Publiek 
Het is niet de bedoeling dat ouders of verzorger als toeschouwers aanwezig zijn op de sportlocatie. 
Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van kind(eren). 
 
Hoofdtrainer: 
In december werd bekend dat hoofdtrainer Ruud Ottenhof aan het eind van het seizoen 2019-2020 
zou vertrekken bij ZV. Ruud had succesvol gesolliciteerd als hoofdtrainer bij MVV’29 uit Harbrinkhoek 
en gaat zijn trainerscarrière volgend seizoen voortzetten in de 3e klasse. 
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Zondag 7 juni werd er door de spelersgroep en het voetbalbestuur afscheid genomen van Ruud 
tijdens een gezellige middag/avond. 
We danken Ruud voor 3 mooie jaren en wensen hem veel succes bij MVV’29. 
 
Nadat bekend werd dat Ruud ZV zou verlaten, ging de Technische Commissie op zoek naar een 
nieuwe hoofdtrainer. Deze is gevonden in de persoon van Marco Botterblom.  
Marco is de laatste seizoenen succesvol trainer/coach geweest van Sportclub Lochem 2 (res. 1e 
klasse) en heeft in het verleden het 1e elftal van 4e klasser Keijenburgse Boys onder zijn hoede gehad. 
Zelf heeft Marco gevoetbald bij De Bataven (Hoofdklasse), RKHVV (1e klasse) en Angerlo Vooruit (4e 
klasse). 
Marco heeft inmiddels kennis gemaakt met de spelersgroep en is druk bezig met de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. 
We wensen Marco veel succes en plezier bij ZV. 
 
Trainers overige elftallen: 
Naast het contractueel vastleggen van nieuwe hoofdtrainer Marco Botterblom, is de TC druk geweest 
met het invullen van de trainersposities van de overige teams.  
Voor komend seizoen zijn de volgende trainers (al) vastgelegd. 
ZV 2: Vincent Mulders  
Keepers: Rene van den Berg 
JO19: Chris Hoek en Kees ten Broeke 
JO17: Jos Pol 
Voor de overige jeugdteams is de TC, nu de teamindeling zo goed als vast staat, bezig geschikte 
trainers en leiders te benaderen. Hierover wordt later gecommuniceerd. 
 
Promotie 1e elftal: 
In maart eindigde de competitie door de Corona plotsklaps. Kort daarop maakte de KNVB bekend dat 
er geen promotie/degradatie zou plaatsvinden en dit betekende voor ZV een nieuw seizoen in de 5e 
klasse. Doordat er een aantal verenigingen van zondag naar zaterdag verhuisden, ontstonden er lege 
plekken in hogere klassen en dit bracht de KNVB ertoe om clubs de gelegenheid te geven een 
verzoek tot promotie (of degradatie) in te dienen. Dit verzoek moest met redenen omkleed zijn. 
Na kort overleg besloot ook ZV een kans te wagen en stuurde een verzoek in. Twee weken geleden 
kwam het ‘verlossende’ telefoontje dat ZV, samen met De Lutte uit 5A, promoveert naar de zo 
gewilde 4e klasse. Een onverwachts, maar mooi einde van een bijzonder seizoen. 
 
Bestuurswisseling: 
Einde vorig seizoen (2018-2019) maakte het huidige voetbalbestuur kenbaar dat zij aan het einde van 
seizoen 2019-2020 graag het stokje wilde overgeven aan een nieuw, fris bestuur. 
Al in een vroeg stadium werden geschikte kandidaten benaderd en gevonden. Dat dit mooi op tijd 
lukte, betekende dat 4 nieuwe bestuursleden een groot deel van het afgelopen seizoen hebben mee 
kunnen lopen/draaien met het nog zittende bestuur. 
Nu het seizoen ten einde loopt, zal het ‘oude’ bestuur, per 1 juli 2020 het stokje overdragen aan het 
nieuwe bestuur.  
De volgende wisseling heeft plaats gevonden: 
 

Oud bestuur:    Nieuw bestuur: 
Voorzitter  John Kamphuis`    Martijn te Riele 
Secretaris  Erwin Kosse    Pieter Smit 
Technische Zaken Rob Vetketel    Roy de Kinkelder 
Materiaal  Marc Wennekink   Nico Pol 
Wedstrijdzaken  Leon van Dienst   Vacant 
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Het ‘oude’ bestuur bedankt iedereen voor zijn/haar steun en medewerking de afgelopen 7 seizoenen 
en wenst het nieuwe bestuur veel succes en vooral ook plezier toe. 
 

 
Zenderen Vooruit zoekt invulling of ondersteuning bij de volgende rollen: 

- Bestuurslid voetbalbestuur, taakgebied Wedstrijdzaken 
- Wedstrijdsecretaris 
- Coördinator scheidsrechters jeugd 
- Coördinator scheidsrechters senioren 

 
Naast deze rollen/functies is Zenderen Vooruit altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
(scheidsrechters, hulp in de kantine, leiders, etc) die ZV willen helpen/ondersteunen. 
 
Vrijwilliger worden bij ZV: wat heb ik er aan? 
Het is logisch dat als je overweegt je steentje bij te dragen aan de club, je wel wilt weten waar je aan 
begint. Dit is wat ZV jou te bieden heeft: 

 Je bent betrokken en leert. Je krijgt de kans om nieuwe leerervaringen op te doen en je eigen 
kennis, kwaliteiten en vaardigheden uit te breiden. Mooi meegenomen: het staat goed op je cv. 

 Je voelt je écht nuttig. Door jouw bijdrage bij ZV kun je je energie kwijt EN ook écht iets voor 
anderen betekenen. Dankbaar werk! 

 Je wordt gewaardeerd. Bij ZV wordt je serieus genomen, enorm gewaardeerd en er wordt 
geluisterd naar je ideeën. En één keer per jaar is er de Vrijwilligersavond als dank voor jouw inzet. 

 Je maakt vrienden. ZV staat als vereniging centraal in Zenderen. Van nieuwe leden, ook van 
buiten Zenderen, horen we dat ze zich snel thuis voelen. 

  
Ik zou best mijn steentje willen bijdragen, maar wat kan ik doen? 
De vrijwilligers die nu al actief zijn, doen de meest uiteenlopende dingen. De één staat meer op de 
voorgrond, zoals de vaste kantinemedewerkers, trainers en bestuursleden. Maar nog veel meer 
vrijwilligers werken op de achtergrond aan bijvoorbeeld het wedstrijdbeheer, terreinonderhoud, etc. 
Onbetaalbaar! 

Echt iedereen kan wat doen bij ZV! En dat hoeft je niet eens veel tijd te kosten. Het zorgt er wel voor 
dat de vaste vrijwilligers ontlast kunnen worden en niet nog meer moeten doen. Zo willen we 
toewerken naar een gezondere balans in ons vrijwilligersbestand. 

Spreekt de hierboven genoemde rol je aan, neem dan contact op met Martijn te Riele (Voorzitter) 
door een mailtje te sturen naar voorzitter@voetbal.zenderenvooruit.nl of bel voor meer informatie : 
06 - 129 80 756 of met Roy de Kinkelder (Technische Zaken), 
technischcoördinator@voetbal.zenderenvooruit.nl, 06-271 22 564. 
 
Teamindelingen: 
Net als elk jaar is de Technische Commissie druk bezit met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. 
En net als elk jaar levert deze indeling de nodige hoofdbrekens op, we zijn en blijven een kleine 
vereniging waarbinnen ideaal indelingen niet of nauwelijks voorkomen. 
Voor de jeugd is er inmiddels een (concept) indeling gemaakt en gepubliceerd. Dit is en blijft 
voorlopig een conceptindeling, aangezien er nog altijd mutaties kunnen plaatsvinden. 
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Voor de senioren wordt eveneens een teamindeling gemaakt waarbij er een selectie (1 en 2) bekend 
gemaakt wordt, en daarnaast zal er een 3e en een 35+ team worden samengesteld. De term/naam 
Veteranen komt komend seizoen te vervallen. De KNVB schrijft enkel nog 35+ teams in. 
 
Zomerstop: 
Deze maand juni trainen er nog enkele jeugdteams. Vanaf 1 juli start de zomerstop en hopen we te 
kunnen genieten van een mooie zomer, waar dan ook. 
In de maand augustus zullen teams weer gaan trainen in hun nieuwe samenstelling. De precieze 
datum waarop de trainingen zullen worden hervat, worden via de teams gecommuniceerd. 
 
Voor de agenda kunnen wel alvast de volgende data genoteerd worden: 
10 juli 2020   Publicatie indeling competitie 1e elftal 
24 juli 2020   Publicatie indeling beker 1e elftal 
25 juli 2020   Publicatie wedstrijdschema beker 1e elftal 
7 augustus 2020  Publicatie indeling beker overige elftallen 
21 augustus 2020  Publicatie indeling competitie overige elftallen  
29/30 augustus  2020  Start bekercompetitie 
19/20 september 2020  Start competitie 
 
Slot: 
We wensen iedereen een mooie zomer toe. Blijft gezond en hopelijk zien we elkaar weer spoedig op 
ons Sportpark Het Vollenbroek. 
 
Het oude en nieuwe bestuur Zenderen Vooruit 


