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Een clubblad is een medium om daarmee, via
het papier het contact met de leden en iedereen
in de vereniging te hebben.

Archief
Vanuit die jaren is helemaal niets bewaard
gebleven, ook was niet bekend hoeveel keer op
jaarbasis het blad verscheen. In de zeventiger jaren
werd, langzamerhand met een redactie gewerkt,
die altijd wel uit een vijftal personen ging bestaan.
Van A5 ontstond het A4 model, ook de inhoud
werd langzamerhand, professioneler opgepakt
en bij het verzamelen van de bladen, werd
ondersteuning verkregen van een groepje jonge
verzamelaars.

Al een tijdje is het bekend, dat heel veel
sportverenigingen zijn gestopt met de uitgave van
een blad. Bij een aantal verenigingen wordt vooral,
via de site van de club alle informatie verstrekt
of wordt er met de uitgifte van nieuwsbrieven
gewerkt. En bij de Zouaven is afgelopen juni het
laatste clubblad in het bestaan uitgegeven.

Vanaf 1984
Heel plezierig is het, dat vanaf 1984 een compleet
archief werd opgebouwd, dat kwam doordat Ans
Neuvel lid van de redactie werd, zij nam die functie
over van Gabriel Fokke. Alle uitgaven vanaf dat
moment, tot nu de laatste uitgaaf, heeft zij in haar
bezit.

Begin van ‘de Zouaaf’
Heel juist om op zo’n tijdstip even een stukje
geschiedenis van het blad bij de Zouaven naar
voren te halen. Voor de start van het clubblad gaan
wij terug naar het begin van de zestiger jaren. In
die periode ging Rinus Elsten vanuit Roozendaal
bij Bureau Gemeentewerken aan de Raadhuislaan
werken. Als voetballiefhebber kwam hij in contact
met de Zouaven, werd speler bij de club en kwam
na enige tijd ook in de Jeugdcommissie.
Vanuit zijn aardigheid in het schrijven en het
opvallend kunnen rijmen, ontstond van zijn kant
het idee om een blad in de vereniging uit te gaan
geven.

Ans liet weten, dat op dat moment door de
volgende personen de redactie werd gevormd:
Niek Oud, Ger Wijbrandts, Piet Reus en fotograaf
Kees Schouten; Vaste medewerkers: Meindert
Lakenman, Theo Mazee en Sjerrel Nootebos.
De voorzijde/omslag vertoonde toen al een
professionele aanpak. Dit werd nog meer
versterkt door de opmaak bij Jan Rosier aan de
Zesstedenweg.

De historie van

‘de Zouaaf’

Het werd een A5 model, en via de stencil en
het stencilapparaat bij de gemeente, werd
ondergetekende, in dat stukje werk, onderdeel van
de twee persoons redactie.

Werkwijze later
De Zouaaf verscheen acht keer in een seizoen, met
eind augustus een bewaarnummer en daarnaast
zeven uitgaven verdeeld over het seizoen.
Voor iedere uitgaaf kwam de redactie bijeen
voor de onderwerpen en de verdere organisatie,
en daarnaast medewerking van een groep
verzamelaars en ondersteuning altijd van Piet
Kok en Theo Reus met hun professionele aanpak,
en uiteraard, ook heel belangrijk, de groep van
bezorgers voor in de wijken.

Rondom 2010 een wijziging in 2 keer een
digitale verschijning en 4 keer een papieren
uitgaaf, per seizoen. Maar nu is de laatste Zouaaf
verschenen met als redactie nu: Edwin Bakker, Jaap
Bimmerman, Marcel Kreuk, Fer Lakenman, Ans
Neuvel, Willem Oud, Nicolet Reus en Piet Reus.
Een einde van een tijdperk.

VERANDERINGEN

tekst • Cees Deen | beeld • Nicolet Reus

Beste Zouaven-vrienden,
Het seizoen 2019/2020 is aangebroken, de bal rolt weer en de verwachtingen van een ieder zijn weer
hooggespannen. Toch wil ik nog even stilstaan bij al het werk dat verzet is door alle besturen, commissies,
trainers en staf. Voordat de bal rolt moet er veel werk verzet worden, worden er veel discussies gevoerd,
niet altijd gemakkelijke, maar altijd met een goede intentie. Ik heb veel respect voor al die vrijwilligers die
dit belangeloos doen, die hier ontzettend veel tijd in steken en lang niet altijd opendoekjes krijgen. De lading
met e-mails die men ontvangt moet toch weer beantwoord worden omdat we met zijn allen graag willen
dat iedereen lekker kan voetballen. Daarom eerst een groot compliment aan alle vrijwilligers die dit mogelijk
maken, heel erg BEDANKT!!
Het afgelopen seizoen was zeer succesvol, we hebben
als club weer een stapje omhoog kunnen maken, dat
schept weer verwachtingen voor het nieuwe seizoen!
De teamindelingen waren weer een hele puzzel maar is
uiteindelijk goed gelukt. Op het digitale vlak hebben we
weer een stap kunnen maken, dit nieuwe seizoen zijn we
gestart met VoetbalTV waardoor we alle wedstrijden op
het hoofdveld live kunnen volgen of terug kunnen kijken
op de VoetbalTV app. We zullen dit seizoen gebruiken dit
medium verder te ontwikkelen. Het zal ongetwijfeld nog
niet perfect zijn maar zeker weer een grote stap vooruit!
Ons clubblad ‘De Zouaaf’ zal vanaf heden alleen nog
maar digitaal verspreid worden. Ook dat zal wennen
zijn maar voor wie toch liever een geprinte versie wil
ontvangen zullen we dat regelen. Meer hierover verderop
in deze editie. Wat ook met enige regelmaat verandert
zijn de spelregels. Kijk dus even goed wat er dit jaar weer
veranderd is, dat voorkomt onnodige discussies in het
veld...
En niet alleen spelregels veranderen, ook de wetgeving
verandert, geen alcohol onder de 18 jaar is al een aantal
jaren de regel, de controles hier worden wel ieder jaar
strenger. Uiteraard confirmeren we ons als club aan deze
wet maar hebben iedereen binnen de club nodig om hier
toezicht op te houden. Het niet respecteren van deze wet
kan naast het negatieve effect dat alcohol heeft op de
jeugd ook onze club in grote problemen brengen...

Daarnaast is sinds 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. We hebben onze leden hier in februari over
geïnformeerd en de vraag gesteld hoe de club met
bepaalde persoonsgegevens moet omgaan; hier is maar
weinig reactie op terug gekomen. Toch is belangrijk voor
ons om te weten wat jullie mening hierover is zodat we
dit vast kunnen leggen.
Zoals jullie lezen moet er nogal wat gebeuren voordat
de bal rolt maar gelukkig gaan we nu weer starten! De
eerste bekerwedstrijden zijn inmiddels weer gespeeld en
de competities starten zeer binnenkort. Laten we er met
zijn allen weer een sportief jaar van maken en laten we
ervoor zorgen dat we positief in het nieuws komen een
beter reclame voor onze club is er niet en straalt af op
ons allemaal. Laten we samen de club sterk houden door
de handen uit de mouwen te steken en samen verder
bouwen aan een gezonde toekomst voor onze club!
Een sportieve groet,
Cees Deen, Algemeen Voorzitter

COMMUNICATIE

tekst • Jaap Bimmerman | beeld • Archief

Communicatie
naar leden en vrijwilligers
In ons laatste clubblad van seizoen ’18-‘19 werd vermeld, dat er in de communicatie naar
leden, donateurs en vrijwilligers het een en ander gaat veranderen. Dit zal vanaf huidig seizoen
stapsgewijze in gang gezet gaan worden.
Er wordt door de gemeente bezuinigd op
subsidies, sponsorinkomsten slinken en het
ledenaantal loopt, deels door natuurlijk verloop,
terug. Omdat het drukken van ons clubblad niet
goedkoop is en de digitale snelweg aan een
opmars bezig is, zagen we ons genoodzaakt
onze koers te moeten wijzigen. De lezer zal al
opgemerkt hebben geen bewaarnummer meer
ontvangen te hebben. Voor een aantal leden zal
het gemis van een fysiek clubblad, misschien wel
voor de grootste verandering zorgdragen. Waar
aan de andere kant velen alleen de site en andere
sociale media zullen gebruiken. Wij, bestuur
en redactie moeten hierin een keuze maken,
zodat jullie ook in de (nabije) toekomst zo goed
mogelijk op de hoogte blijven van het wel en wee
van onze club.

Informatie op vvdezouaven.nl
Vanaf nu staat alle belangrijke informatie, die
voorheen ook in het bewaarnummer was te
vinden, op de site. Nog niet allemaal gebundeld
bij elkaar, maar best gemakkelijk te vinden. Voor
wie zijn weg hierin (nog) niet kan vinden, zullen
goede oplossingen gezocht gaan worden. Ofwel
toegestuurd of b.v. als info te verkrijgen bij de
vereniging zelf in de bestuurskamer. Er moeten
nog beslissingen genomen worden over andere
zaken. Mogelijk verschijnen er dit voetbaljaar
nog één of twee (digitale) clubbladen. Maar het
zou ook kunnen zijn, dat dit in een andere vorm
gegoten wordt. Daarover zo direct nog wat meer.

Een heel jonge ‘de Zouaaf’.

Heden en toekomst
Wij vinden het van het grootste belang, dat de
vereniging De Zouaven zo zichtbaar mogelijk
in onze samenleving zal zijn en blijven. Mede
daarom spelen we met het idee om, jaarlijks,
te beginnen met seizoen ’20-’21, een soort
glossy uit te geven, waarin we onze club
willen presenteren aan iedereen, die hierin
geïnteresseerd is. Daarnaast wordt gedacht om in
plaats van clubbladen met nieuwsbrieven te gaan
werken. Beknopt, krachtig, snel en waarschijnlijk
veelvuldiger. Zo breng je snel informatie, die up
to date is, naar alle leden toe. In de toekomst
direct naar u mailadres en in een kleine oplage
voor anderen. Tenslotte zal ook “de Streker”, die
maandelijks verschijnt, een welkome aanvulling
zijn om De Zouaven in de schijnwerpers te
houden. Al voor 2020 zullen jullie allen het een en
ander gaan merken.

We houden een ieder op de hoogte!

LEUK EN BEHEERSBAAR

tekst • Richard van den Bosch | beeld • Nicolet Reus

Het seizoen 2019-2020 is al begonnen. We gaan er vanuit dat we er weer een mooi
seizoen van gaan maken met elkaar.
Het begin van het seizoen is altijd hectisch omdat er veel net terug zijn van vakantie of nog
met vakantie zijn. Ook zijn er soms dingen anders dan vorig seizoen. Ook kan het zo zijn dat er
soms wat regels veranderd zijn. Dat is wel even wennen. Dit geldt zowel voor spelers, ouders
als onze vrijwilligers. Ik vraag dan ook van iedereen wat begrip voor elkaar te hebben als nog
niet alles is zoals het zo moeten zijn.
Ieder seizoen zijn er wel dingen die veranderen zeker ook op het digitale gebied. Ook dit jaar
kunnen alle teams gebruik maken van hun eigen team Facebook pagina van De Zouaven.
Dit wordt door steeds meer teams gebruikt en voor de teams die het gebruiken ook als zeer
leuk ervaren. Op deze manier kan iedereen de prestaties en activiteiten van de teams blijven
volgen.
Dat is dus leuk voor iedereen rondom het team, juist ook voor mensen die er niet altijd bij
kunnen zijn. Dit zijn vaak van die werkjes die gedaan worden door een geleider samen met 1
of 2 ouders van de jeugdspelers/ speelsters. Mocht jou team nog geen toegang hebben tot
deze pagina stuur mij dan even een email zodat ik de desbetreffende mensen kan aanmelden
om de pagina te gaan vullen. richardvandenbosch@vvdezouaven.nl
Voor alle ouders van de jeugdspelers (t/m spelers van JO17) daar wordt van verwacht dat ze
ook een Zouaventaak. Er zijn binnen de vereniging veel taken die gedaan moeten worden door
vrijwilligers.
Binnen de vereniging doen we veel om het iedereen naar het zin te maken en al het werk
dat daarbij komt kijken is erg leuk om te doen. We moeten ons wel blijven verenigen om het
werk voor iedereen leuk en beheersbaar te blijven houden. Vaak zien we dat iedereen het druk
heeft in deze tijd maar het is dan ook juist heel leuk om iets te gaan doen waardoor je even je
gedachte op andere dingen kan richten. Daarbij ziet men dan gelijk dat er veel bij komt kijken
om de leden met plezier beter te leren voetballen.
Als er vragen zijn, vraag het mij dan gerust.
Wij helpen graag iedereen aan een leuke vrijwilligerstaak binnen de vereniging.
Met een sportieve groet,
Richard van den Bosch
Jeugdvoorzitter vv De Zouaven.

vvdezouaven.nl

tekst • Redactie

Informatie op vvdezouaven.nl
Vanaf nu staat alle belangrijke informatie, die voorheen ook in het bewaarnummer was te vinden, op de site.

COLOFON
Redactie adres
Piet Reus
Platanenlaan 64
1613 TP GROOTEBROEK
Telefoon: 0228 514 108
E-mail: zouaaf@ziggo.nl

Redactieleden
Edwin Bakker (vormgeving)
Jaap Bimmerman
Marcel Kreuk
Fer Lakenman
Ans Neuvel
Willem Oud
Nicolet Reus (foto’s)
Piet Reus

