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REDACTIONEEL

De Zouaven-agenda
is goed gevuld

Toch even daar dieper op in te gaan, wat ik nu 
eigenlijk hiermee bedoel. Heel kort: de vermelding 
van 27 oktober Karmel-actie. Twee woorden, maar 
hiervoor is een hele organisatie van de vereniging 
in touw, van de evenementen-commissie, met een 
uitgebreide organisatie, tot de meer dan honderd 
mensen, die voor de verkoop van karamels de 
wijken ingaan.
Nog een: 8 maart 2019 Pub quiz. Wanneer je vorig 
jaar geen deelnemer was, dan weet je wellicht niet 
wat dit betekent. De kantine was vol is vol. En de 
deelnemers en toeschouwers hebben een mooie 
avond gehad. Zomaar een avond bij de vereniging.
In datzelfde kader naar een mail van de voorzitter, 
die zojuist is binnengekomen.

3e donderdag van de maand dolle duikavond.
18 oktober Sportquiz, 15 november Keesavond, 21 
december Hollandse avond, 17 januari Las Vegas 
Night, 21 februari De jongens tegen de meisjes, 21 
maart Foute avond en 18 april Tropical Night
Vanuit de Evenementencommissie iedere 3e 
donderdag van de maand een leuke avond voor 
selectiespelers, maar ook voor iedereen die dit leuk 
lijkt en dit wil meemaken. Dit zal zeker een vervolg 
krijgen.

Vijf banken. Langs het hoofdveld, zijn door de 
tijd heen, meerdere leuke zitjes gecreëerd. Er zijn 
een aantal lange banken tegen de kleedkamers 
geplaatst. Die zorgen zeker voor rustmomenten; 
ook het Niek Oud terras biedt mogelijkheden. En 
sinds enkele weken zijn er aan de dijk, zuid/oost 
een vijftal, vriendelijke banken geplaatst.
Daarmee zijn de zitmogelijkheden nog weer 
uitgebreid. Ook geeft het een gezellig aanzien.
Heel leuk te vermelden dat deze vijf banken, in een 
goede samenwerking, van de onderhoudsploeg 
met leerlingen van de praktijkschool, in de 
groepsstage, zijn verwezenlijkt. En nu kan je al 
zien, dat ze niet voor niets zijn neergezet. Ook deze 
banken worden opvallend goed gebruikt.

Wij zijn altijd op zoek naar leuke momenten en 
bijzondere gebeurtenissen. Situaties die op de 
voorgrond een plaats moeten hebben. Deze 
keer gaat het over Mo19-1, met tekst en foto in 
deze uitgave en ook een plaatsje veroverd in de 
Zouavenbladzijde van de Streker.
Een moment, een wedstrijd met een uitslag, die 
waar dan ook, zeker geen dagelijks gehalte heeft. 
Geniet even van deze uitgaaf en ook van het succes 
van Mo9-1

Van een momentopname is in het digitale clubblad opsomming gegeven, van welke vergaderingen 
en welke, verscheidenheid aan activiteiten, bij de vereniging, plaats vinden. Hiervan, vanaf de 
Zouaven-site, naar een stukje A4 van het clubblad geplaatst. In een paar woorden, hiervan melding 
gemaakt. Uiteraard is dat logisch omdat zo op te pakken.

tekst • Piet Reus  |  beeld • Nicolet Reus

https://issuu.com/andimedia/docs/streker173_ok


ZOUAVEN AGENDA

AGENDA
22 oktober  Jeugdbestuur
24 oktober Herfstvoetbal
27 oktober Karmel actie
  5 november Kantine commissie
12 november Bestuur 
20 november St. Feest onder 10 jaar
21 november St. Feest onder 10 jaar
27 december Zaalvoetbal in de Kloet
28 december Zaalvoetbal in de Kloet 
  6 januari Training voor onder 13 jaar
19 januari Voetbal talenten toernooi
20 januari Voetbal talenten toernooi
  8 maart  Pub quiz
  9 maart Feestavond G.team
20 april Schoolvoetbal
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Algemene agenda
zie de zouaven site AGENDA
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OPLEIDEN

Naast trainer/coach van de hoogste 
seniorenselectie is Johan Rutz dit seizoen 
ook als HJO aangesteld. Hij heeft de 
eerste paar maanden al vele trainingen en 
wedstrijden gezien en hoopt dat de eerste 
koudwatervrees om hem te zien als een 
mogelijke moeizuchtige pottenkijker is 
weggenomen. Een goede training geven 
aan een team van enthousiaste jonge 
voetballers is niet is vanzelfsprekends. Elke 
leeftijdscategorie vereist weer een andere 
aanpak. Natuurlijk zijn we blij dat er vele 
vrijwilligers zijn die bereid zijn om in weer 
en wind hun kennis en liefde voor de sport 
der sporten in te zetten als trainer, coach of 
begeleider. Maar zou het niet nog mooier zijn 
om met behulp van een goede theoretische 
en praktijkgerichte cursus de kwaliteit van 
jezelf en de spelers  op een hoger peil te 
kunnen brengen?

“Met een gezonde
ambitie naar doel”

“Ton en Frank hebben een duidelijke basis 
gelegd en aan mij is het nu de taak om daar 
in praktijk verder aan te werken. Dat zal zeker 
niet 1,2,3 geregeld zijn en ik verwacht dat 
we daar zeker een paar jaar voor nodig zullen 
hebben. De ontwikkeling van de spelers 

staat bovenaan. Overenthousiaste ouders 
zullen moeten begrijpen dat het bepalen 
van opstellingen, training, coaching en 
selectie in meer dan goede handen is van de 
verantwoordelijke Zouaven man of vrouw”.

“Gratis 4-delige
interne cursus”

Johan start binnenkort een interne cursus 
voor beginnende trainers en coaches 
van de doelgroepen Onder 8 tot en met 
Onder 13. Vanaf 18.45 tot circa 21.30 uur 
op de vrijdagavonden 19 oktober, 2 en 16 
november en 7 december. Hij heeft reeds 14 
aanmeldingen, maar er kunnen nog meer 
mensen bij. Hoe geef je de juiste oefeningen 
aan en geef je bruikbare tips om een nog 
betere en completere voetbalsterren op te 
leiden? Ook Frank en Ronald de Boer zijn 
ooit bij de Zouaven begonnen. Dus wat let 
je? Meld je aan en geef je via de mail op 
bij: johanrutz@vvdezouaven.nl. Kwaliteit 
verzekerd!

Opleiden, opleiden
en nog eens opleiden.
Hij/zij beschikt over de nodige kennis. Is ervaren. 
Beschikt over goede contactuele en organisatorische 
eigenschappen. Hij/zij adviseert, stuurt aan, begeleidt, 
leidt op, overlegt en is ook nog eens eindverantwoordelijk. 
Een HJO (Hoofd Jeugdopleiding) moet aan vele wensen 
en eisen voldoen. Onder andere Ton Bosma en Frank 
Raven hebben de afgelopen jaren hun uiterste best 
gedaan om binnen de jeugdopleiding  te komen tot een 
kwalitatieve opwaardering. Hoe gaat de Zouaven de 
toekomst tegemoet als een vereniging met sportieve 
ambities?

opleidenopleidenopleidenop
opleidenopleidenopleidenop
opleidenopleidenopleidenop
opleidenopleidenopleidenop

tekst • Fer Lakenman |  beeld • Nicolet Reus

https://www.vvdezouaven.nl/interne-cursus-beginnend-coaches/
https://www.vvdezouaven.nl/interne-cursus-beginnend-coaches/
mailto:johanrutz%40vvdezouaven.nl?subject=


KABOUTERS?

Plotseling stonden daar 5 prachtige banken op 
een dijk langs het veld. Uiteraard goed zicht op 
het hoofdveld. Wie heeft die daar neergezet?? De 
reporter moest polshoogte nemen. Hij zag dat de 
leerlingen van de Praktijkschool Westfriesland 
locatie Stede Broec, daar druk in de weer met 
allerlei klussen.

De dames Tessa en Yara waren aan het schoonmaken in de 
kantine. De heren Daniël en Wessel waren het hout van de 
werkplaats aan het vervangen. Hun maat Diego was ziek die 
dag.

“rood - grijs - paradijs!”

Groepsstage begeleider Ad Schoutsen vind het belangrijk 
dat iedereen op zijn eigen niveau benaderd wordt. In het 
voortraject wordt kennis gemaakt met werk. Later gaan de 
leerlingen 1 dag in de week naar een werkgever.

De dames en heren van bijna 15 jaar, vinden het een leuke 
school. Geen huiswerk en vroeg klaar, gemiddeld is de lesdag 
af om 14:00 uur.

De leerlingen zijn allemaal Zouaven en Ajax supporter. 
Spartanen-fan meneer Schoutsen, krijgt steeds meer liefde 
voor ons “rood - grijs - paradijs!”

Het waren geen
kabouters.

tekst • Marcel Kreuk |  beeld • Marcel Kreuk

http://www.praktijkschoolstedebroec.nl/


BEKERSENSATIE

Bekersensatie bij de vereniging.
Voor de beker was Mo9-1 in eerste 
instantie ingedeeld in een poule van 4 
teams, Door het terugtrekken van een 
vereniging, vanwege een tekort aan 
meiden, kwam de indeling op 3 teams, 
te weten: Dios, AFC en de Zouaven.

Door Mo19-1 van de Zouaven werd met 3-2 van 
Dios verloren, terwijl AFC met 6-0 won van Dios. 
Wanneer het team van de Zouaven, in aanmerking 
wilde komen, voor een vervolg van het 
bekeravontuur, dan moest met zeven doelpunten 
verschil van AFC worden gewonnen. Uiteraard 
een onmogelijke opgaaf.

De wedstrijd Mo19-1 van de Zouaven tegen Mo19-
1 van AFC werd gespeeld op zondag 16 september 
2018. De begeleiding Annette Wingelaar en de 
trainer-coach Peter Groot, noemden het met elkaar 
en ook met het team nog wel op.

“Uiteraard mag je wel dromen, 
maar laten wij het maar op een 

mooi potje voetbal houden.”

Minuut 32 Kim scoorde, daarmee werd ook de 
ruststand bereikt. Als team ontspannen, met elkaar 
een “koppie” thee doen.

Minuut 52 2-0 Sellin, minuut 61 3-0 Nikki, minuut 69 
4-0 Ilse, minuut 71 5-0 Sellin. Er werd toen wel even 
na elkaar gekeken, wat gaat er gebeuren. Luister 
naar het vervolg. Minuut 79 6-0 Nikki, minuut 85 7-0 
Sellin. Ja maar, nog vijf minuten. IN MINUUT 90 8-0 
Sellin. 

Met de ruststand werd uiteraard nog nergens aan 
gedacht. Maar na de rust volgden de doelpunten 
elkaar op, en in een snelle regelmaat kwam de 
unieke eindstand tot werkelijkheid. De bekersensatie 
van Mo 19-1 werd compleet.

>> Leef mee met Mo19-1 <<

tekst • Piet Reus  |  beeld •  Tessa Groot

https://www.vvdezouaven.nl/zouaven-de-mo19-1-ve-zondag-speeldag-vrouw/


PLEEGZORG

Tim (12) zoekt een pleegmoeder
die hem vanaf deze kant komt toejuichen

Bij onze sportclub hangt vanaf 31 oktober een spandoek. Wij doen mee aan de week van de pleegzorg en de actie ‘doneer je 
sporthek’ voor pleegzorg. Er zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen zijn in Nederland.

Ook in onze gemeente zijn er kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, 
omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Af 
en toe een weekend of vakantie of zeven dagen in de week. Dat hangt af van 
wat het beste is voor het kind en wat pleegouders kunnen bieden. Door ons 
sporthek beschikbaar te stellen helpt onze sportclub bij het werven van nieuwe 
pleegouders. 

Evelien, communicatie bij Parlan Jeugdhulp: “We zoeken super gewone 
mensen. Maar pleegzorg is natuurlijk niet super gewoon. Daarmee bedoelen 
we dat je als pleegouders geen bijzondere dingen hoeft te kunnen of te doen 
met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de 
kracht van pleegzorg.” 

Interesse? 
Bij Parlan Jeugdhulp, een pleegzorgaanbieder in onze gemeente, wachten 
ongeveer 50 kinderen op een plek in een pleeggezin. Zij kunnen of mogen door 
omstandigheden niet meer thuis wonen. Medewerkers van Parlan vertellen 
u graag meer over pleegzorg. Vraag een informatiepakket aan of bezoek een 
informatieavond op 12 november of 10 december. Kijk voor meer informatie op 
www.pleegzorgparlan.nl

tekst • Cees Deen

http://www.pleegzorgparlan.nl


JORIS ROELOFSEN

Wanneer ben je jarig? 1 november.

In welk team speel je dit seizoen? Ik speel in JO8-1.

>> Zie ook de teaminformatie van JO8-1. <<

Op welke plaats is je team vorig jaar geëindigd?

Vorig jaar speelde ik bij O7. Die spelen elke zaterdag wedstrijdjes tegen 

elkaar. Erg leuk.

Op welke plaats in je elftal speel je? Ik sta meestal in de verdediging.

Hoeveel jaar speel je al bij Zouaven? 2 jaar.

Hoe heet je trainer? Lucia en Kees.

Wie vind je de beste speler van Zouaven 1? De beste speler van 

Zouaven is mijn broer Stein Roelofsen. Die speelt nu nog bij O13-1, 

maar later komt hij in Zouaven 1.

Wat is je favoriete club? Ajax.

Wie vind je de beste trainer van Nederland? Frank de Boer.

Wie vind je de beste speler van Nederland? Onana.

Wat vind je de beste club van de wereld? Ajax.

Wie vind je de beste speler van de wereld? Onana.

Bij welke club zou je graag willen spelen? Ajax.

Wie vind je de beste trainer van de wereld? Louis van Gaal.

Wat speel je vooral met je vrienden en vriendinnen? Buitenspelen.

Heb je een lievelingsdier? Cheetah, maar ook de panda, de olifant, de 

aap en de dolfijn.

Wat eet je graag? Pizza.

Op welke school zit je? Basisschool Uilenburgt.

In welke klas zit je? Groep 3. 

Wat is je leukste vak op school? Rekenen. 

Wat is je mooiste programma op de televisie? Checkpoint.

Welke sport doe je nog meer? Judo bij Bos Sport.

Heb je nog iets leuks te vertellen over Zouaven?

Zouaven heeft goede spelers en er zijn veel bekenden.

samenstelling • Ans Neuvel  |  beeld • Debbie Hakvoort

https://www.vvdezouaven.nl/zouaven-de-jo8-1-ve-zaterdag-speeldag-man/


JARIGEN

1 Joris Roelofsen 9 Jacco Anthonie 18 Sophie Verwoerd
2 Uma Bouwman 9 Sam Bakker 20 Ravi Santokhi
2 Stan Visser 11 Tames Visser 21 Melle Koomen
3 Ayman Dahman 12 Wout Kooij 24 Sjoerd Scholten
6 Mike Slagter 13 Mitch van Dijk 29 Jesse Dekker
7 Troy Schooneman 14 Lars Jong 29 Sjoerd Kaagman
7 Dion Boester 17 Mats Noom 30 Jesse Ketelaar

Verjaardagen jeugd

1 Lotte ter Koele 14 Marijn Vlam 24 Quinten Fidom
5 Sem Dijkman 14 Gijs Peerdeman 26 Jordan den Hartog
6 Ryan Jonkman 18 Finn Buijsman 27 Damian Hoogland
7 Guus Buijsman 19 Jesse van Beek 27 Devlin van Dalen
10 Tinus van der Thiel 19 Tygo Laan 29 Sem Verwoerd
10 Stef Stap 21 Brandon di Salvo 30 Tyson Lavalaye
13 Quincy Jongejan 22 Roan Groenen 31 Erik Namoyan
14 Tom Degeling 22 Damon Groenen

Allemaal van harte gefeliciteerd!

oktober

november

samenstelling • Ans Neuvel



G1 EROP UIT

G1 erop uit

Het zal je maar gebeuren. Word je uitgenodigd 
voor het grootste G-voetbaltoernooi in 
Nederland, speel je in het tenue van een betaald 
voetbalclub, wat je mag houden, en word je 
gecoacht door twee van hun stafleden. In ons 
geval Helmond Sport.

Na een leuk toernooi te hebben gespeeld zaten 
we nog even na met Nyron en Thijs van Helmond 
Sport. Vraagt Nyron of wij eens komen kijken bij 
het eerste van Helmond. Ik vertel hem dat in deze 
competitie Volendam en Jong Ajax onze clubs zijn, 
maar……. wanneer Volendam tegen Helmond 
moest, en hij voor kaarten zorgt, dan komen wij 
als Noord-Hollanders in ons Helmond Sportshirt 
naar het stadion. Na een paar telefoontjes en 
Whatsappies lagen er vrijdag 28 september 3 
parkeerkaarten en 14 stadionkaarten voor ons klaar: 
dus op naar Brabant.

Na de wedstrijd worden we keurig opgewacht door 
een gastheer die ons via de krochten van het Solar 
Uniestadion begeleidt richting de businessclub om 
ons uitgeleide te doen. Ineens hoor ik enthousiast 
roepen. ‘Monique, hey Monique’. Een niet 
onknappe verschijning loopt langs en begroet ons 
vriendelijk. Na de nodige selfies nodigt Monique 
Smit ons uit om mee te gaan naar de VIP ruimte 
want ze gaat optreden. Nou weet ik niet wat ze 
doet, maar in gedachte zag ik de paal al staan 
waaraan ze haar kunsten zou vertonen. Echter, in 
plaats van de paal pakt ze de microfoon en gaat 
een liedje zingen.

Wij kiezen ervoor de auto’s op te zoeken om de 183 
km terug naar huis te rijden. Op de parkeerplaats 
wordt eerst aan een medewerker gevraagd of de 
fanshop nog open is. “Oh die komt er zo aan”.(??) 
Even later wordt er een aanhangwagen de hoek om 
getrokken door drie man. “is dit de fanshop”? 

De huif wordt opengemaakt en het gewilde shirt 
wordt afgerekend. Aan ons accent horen ze dat 
wij niet direct uit de buurt van Helmond komen. 
We doen ons verhaal en de medewerkers genieten 
zichtbaar. We gaan op de foto en de volgende dag 
staan er een zootje Zouaven op de Helmond Sport 
Facebook. 

Oh ja, over de wedstrijd. Simpel samen te vatten: 
eerste helft voor Volendam, tweede helft voor 
Helmond. Een uitslag van 2-2 is dan ook een reële. 
Ondanks deze simpele samenvatting was het een 
inspirerende ervaring. De wedstrijd die de volgende 
ochtend gespeeld wordt bij WMC had daar zijn 
uitwerking op. Uitslag: vanzelf ook 2-2, maar vooral 
met een hoop mooie verhalen over de vorige 
avond.

Helmond Sport
Volendam

>> Leef mee met de G1 <<

tekst • Willem Oud  |  beeld • Willem Oud

https://www.vvdezouaven.nl/zouaven-de-g1-ve-zaterdag-speeldag-man/


VERKIEZING

Jaarlijks komen de leden van de club van honderd bij elkaar. De 
bijeenkomst op vrijdag 14 september jl. had een feestelijk tintje 
vanwege het twintig jaar bestaan. Als een traditie waren naast de 
leden, ook de complete selectie, onderdeel van die avond.

Naast het bekende programma is de uitverkiezing van de speler van het 
seizoen een mooi moment. Nadat alle aanwezigen, via een formulier, hun 
stem hadden uitgebracht, mocht de oprichter van de club van honderd 
Niek Oud, de uitslag bekend maken en de prijs uitreiken.

Roy Janssens werd voor het seizoen 2017/2018 tot speler van het seizoen 
gekozen. Niek mocht Roy hiermee feliciteren en de daarbij behorende 
trofee uitreiken.

>> Volg de jongens van de Zondag selectie <<

Roy Janssens
speler van het seizoen

tekst • Willem Oud  |  beeld • Patrick Verkouteren

https://www.vvdezouaven.nl/zouaven-de-1-ve-zondag-speeldag-man/

