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INLEIDING
Beste leden, ouders, relaties en andere lezers,
Van de redactie
Voor u ligt de digitale nieuwsbrief juni 2022 van de vv
Doetinchem. Waarom is er gekozen voor een nieuwsbrief?
Eigenlijk is het antwoord heel simpel: omdat er binnen
onze vereniging veel mooie , minder leuke maar ook
noodzakelijke zaken gebeuren die we graag willen delen
met al onze leden, vrijwilligers, relaties en ouders van
onze jeugdleden. Binnen een vereniging met ca 380 leden
gebeurt er namelijk altijd veel en moet er ook altijd veel
gebeuren.
Wij willen daarom 10 maal per jaar een nieuwsbrief
uitgeven, hierin zal regelmatig nieuws komen van de
bestuurstafel maar het zou fijn zijn dat ook U uw nieuws
deelt met ons allen. Dus heeft U een leuk persoonlijk of
team nieuwtje of een ervaring waarvan u denkt dat zou
eigenlijk de hele vereniging moeten weten? dan horen wij
dat graag.

Daarnaast kijken we samen met het bestuur goed wat er
naast voetbal gebeurt en welke trends en ontwikkelingen
actueel zijn op het gebied van sport-bewegen-vitaliteit
waar we graag in meedenken en participeren.
In deze brief o.a. Teambudget bbq 29 augustus, afsluiting
seizoen 08, Diploma Kaan, prestatie j-011, korting op
de film en busreis 1e selectie in de nacompetitie.
Wij wensen u veel lees plezier!
p.s. In Juli en Augustus is er GEEN nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Ger Melissen
redactie nieuwsbrief
gspmelissen@planet.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Teambudget bbq

Jaap Keukens

Barbecue start nieuw seizoen

Zoals wij allen weten was het door blessures/ziektes
behoorlijk moeilijk om de selectie eerste op peil te houden.
Spelers uit diverse teams, 2e/Zat 2 en zelfs 3e, hebben de
helpende hand uit gestoken. Voor de meer dan bijzondere
positie van ‘n keeper kon zelfs op steun van (oud-) lid Jaap
Keukens worden gerekend.

Uit vorige nieuwsbrief
Begin dit jaar heeft het bestuur per team een bedrag
beschikbaar gesteld , zie ook nieuwsbrief februari, voor
versterking teamgevoel. Afhankelijk van het aantal spelers/
begeleiders is bedrag, voor elftallen rond € 200. Voor
zeventallen rond € 120. Het aantal spelers begeleiders bepaalt
het exacte bedrag. De jeugd en het G-team mogen het budget
geheel vrij besteden. Voor senioren/dames is het budget te
besteden in de kantine.
De activiteitencommissie stelt voor om met teambudgetten
van senioren/dames bij de start van het nieuwe seizoen, op
20 augustus, een barbecue voor alle teams te organiseren.
Met het teambudget wordt de barbecue betaald. Drankjes
worden, tegen gereduceerd tarief, afgerekend. Wij zullen de
leiders benaderen om barbecue verder in te vullen.

Jaap heeft een keepersschool en verzorgd op
zondagochtend keeperstrainingen op de velden van onze
club. Kent u een talentvolle keeper, denk dan aan Jaap en
zijn keepersschool.

Namens de activiteitencommissie, Ilja te Winkel, Jacqueline
Scheidt, Lily Meijer en Marco Magendans.
Inmiddels hebben diverse teams besloten met het
teambudget deel te nemen aan de barbecue. Sommige
teams hebben meedoen aan de barbecue nog in
beraad. Hou die datum vrij!!??
Aan de jeugdteams zijn de budgetten toegekend. Zij
kunnen zelf beschikken over het budget. Onder 8
heeft activiteit inmiddels gehad. Zie verslag in deze
nieuwsbrief.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Busreis 1e selectie
Ondersteun ons eerste op 12 juni a.s. en reis mee met de bus naar Nijmegen/Beuningen
Ons eerste heeft, ondanks behoorlijk veel tegenslagen met blessures/ziektes, de play-offs weten te bereiken. De vierde
plaats in de eindrangschikking was voldoende voor plaatsing. Dit is een geweldige prestatie. Wij kunnen heel heel trots
zijn op onze spelers, trainers en begeleiders. Het blijft jammer dat in de “corona”-seizoenen de competitie niet werd
uitgespeeld.
Voor de eerste play-off wedstrijd tegen Beuningen of tegen Trekvogels (Nijmegen) wordt een bus ingezet voor vervoer
selectie. In die bus is nog plaats voor 30 supporters.
U kunt met de bus mee naar de wedstrijd, en het team ondersteunen, voor het vriendenprijsje van 10 euro. Maandag
6 juni worden tijdens laatste thuiswedstrijd tegen Gendringen beschikbare plaatsen verkocht in de kantine. Mocht
u ook belangstelling hebben mee te gaan met de bus laat het a.u.b. weten middels mailtje naar penningmeester@
vvdoetinchem.nl of te bellen naar Jan Engelen 06-43367824

Voetballiefhebbers opgelet!
Bij Amphion Film in Doetinchem is op dit moment
de film Louis te zien. Een fascinerende docu over het
fenomeen Louis van Gaal, zijn ongekende loopbaan en
de bijzondere man achter het veelbesproken imago.
Drie jaar lang werd de huidige bondscoach gevolgd en
samen met nationale en internationale voetbalsterren,
zijn vrouw en dochters blikt hij terug op zijn kleurrijke
leven.
“Een kleurrijke autobiografie”- NRC
“Van Gaal op zijn zwakst en sterkst, de pijn verbijtend”
– De Volkskrant
Alle leden van de voetbalvereniging kunnen met
korting naar de film.Elke voetballiefhebber betaalt
slechts € 7,50 i.p.v. € 12,50 per ticket en daar is een
drankje bij inbegrepen!
Bestel je ticket(s) via amphion.nl/film. Vul tijdens de
bestelling de kortingscode in: VTBL750
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‘OLD STARS’
Walking Football
Wanneer? elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur. Inloop
vanaf 13:00 uur, met gratis koffie!
Een training start met een warming-up, waaronder diverse
lenig- en behendigheidsoefeningen. Vervolgens wordt er
wandelend gevoetbald. U hoeft dus geen voetballer te zijn
om mee te doen! Tijdens de trainingen is niets verplicht,
alles naar eigen kunnen, het plezier staat voorop.
Voor wie?: Leeftijd vanaf 55 jaar
Kosten:
12 euro per maand.
Voor meer informatie:
Ger Melissen, gspmelissen@planet.nl

JEUGD
“Doetinchem JO11-1 laat een knappe prestatie zien”
Het team onder leiding van Tonnie te Kamp (Links) begon
het eerste voetbalseizoen moeizaam, hun speelden
wedstrijden maar boekten net geen overwinning. Al vrij
snel kwam hier een verandering in VV Doetinchem heeft
Kaan Ozerdogan (Rechts) aangesteld als trainer/coach
voor de JO11-1.
“Er is werk aan de winkel” vertelde Kaan binnen de club. Hij
bracht de spelers een ander oefenstof mee. Elke dinsdag
en donderdag avond traint de ploeg van Kaan en Tonnie
op de velden van Vv Doetinchem. Binnen enkele weken zag
je het team progressie boeken, hun wonnen wedstrijden.
En er is ontwikkelingen te zien binnen het team JO11.
Nu half jaar later is het team enorm gegroeid. Beide
trainers zijn tevreden over de ontwikkelingen van het team
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KOVOETBALSCHOOL
KOvoetbalschool organiseert
Voetbal 2-daagse !!

16-17 juli 2022

Dagelijks van 10:00-13:00
Inclusief voetbaltenue
Inclusief sportlunch
Spetterende finaledag
Leeftijd O6 t/m O15
(Gast profvoetballer)
Kosten €75,00 p.p.

Bezelhostweg 85, Doetinchem

SCHRIJF JE IN OP WWW.KOVOETBALSCHOOL.NL
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JEUGD
SEIZOENSAFSLUITING JEUGD 0-8
Onlangs hebben de kinderen 0-8 het seizoen ‘Vitaal’ afgesloten met een onderlinge wedstrijd tegen de ouders,
gesprongen op het springkussen ( aangeboden door de fam. Stienissen ( 4-2 voor de kids)) om vervolgens samen met
30 personen te genieten van een heerlijke BBQ.
De ouders en kinderen danken Kim en Marco hartelijk voor de organisatie van dit gezellige gebeuren.
Op de foto’s ( hieronder o.a.) Renzo ( rood trainingsjas) die weer is hersteld van zijn beenbreuk, de assistent scheidsrechter
die de kaarten op zak wist te houden, Dank aan Marco door twee kids voor zijn meer dan bijzondere betrokkenheid als
trainer bij dit unieke team.
De kinderen en ouders hebben heerlijk genoten van deze activiteit en afsluiting van het seizoen.

WWW.VVDOETINCHEM.NL

|

7

Digitale Wapendrager Voetbalvereniging Doetinchem

JEUGD
Diploma Kaan
Afgelopen zaterdag heb ik mijn laatste wedstrijd gehad als
stagetrainer bij SDOUCJO19-1. Gedurende half jaar werd
ik begeleid (en geprikkeld) door Henk Klein Holte.

Dit ga ik als trainer meenemen en mijzelf door ontwikkelen,
ambitie is om hierna UEFA B Youth te gaan doen.

Omdat ik mijn UEFA C youth diploma heb behaald wil ik
Henk enorm bedanken voor zijn tijd, hulp en tips die hij mij
afgelopen half jaar heeft gegeven.

Ook volgend seizoen ben ik onderdeel geworden van de
jeugdopleiding van Vv Doetinchem. Welke rol dit precies
zal zijn, wordt later bekend gemaakt.

WWW.VVDOETINCHEM.NL

|

8

