
SEIZOEN

2022-2023

Lieve spelertjes 
Beste ouders

Het vierde seizoen van team onderbouw bij de voetbalclub 
Vamos Zandvoorde is achter de rug. We blikken tevreden 
terug. We moesten dit seizoen nog steeds wat rekening  
houden met corona, maar al bij al viel het reuze mee. We 
bleven trainen en konden ook wedstrijdjes spelen. Joepie!
Heel wat ouders toonden vertrouwen in de club en stuurden 
hun oogappel naar de voetbalvelden in Zandvoorde. Bij 
de onderbouw telden we zowat 60 spelertjes. De trainers 
deden hard hun best om alle spelertjes goed op te leiden 
en hun veel plezier te laten beleven.
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en we willen 
de positieve flow doortrekken. Ook in het nieuwe 
voetbalseizoen willen alle trainers en het bestuur alle 
kinderen van Vamos verwennen en veel plezier geven. 
We hopen onze spelertjes van vorig seizoen terug te mogen 
ontmoeten en we hopen dat er veel nieuwe spelertjes bij 
ons komen aankloppen. 
Wij hebben er alvast zin hebben! 

Deze flyer zal jullie vertellen wat je van het nieuwe seizoen 
mag verwachten. Veel leesplezier!

Sportieve groetjes

Jan Van den Bergh en Simon Tegethoff
Verantwoordelijken onderbouw VAMOS Zandvoorde. 



TRAINER BRECHT 
Teamcoach U9

TRAINER CÉDRIC 
Vlinder

TRAINER AXEL 
Vlinder

TRAINER JAN 
Teamcoach U7

Verantwoordelijk 
Team Onderbouw

TRAINER SIMON 
Teamcoach U10
Verantwoordelijk 
Team Onderbouw

TRAINER DANNY 
Teamcoach U9

Team Onderbouw
Voetbalschol Vamos (geboren in 2017 of 2018)
Woensdag van 16.30 tot 17.30 uur

U7 (geboren in 2016)
Maandag van 17.30 tot 19.00 uur 
Woensdag van 16.30 tot 17.45 uur

U8, U9 en U10  
(geboren in 2015, 2014, 2013)
Maandag van 17.30 tot 19.00 uur 
Woensdag van 17.45 tot 19.00 uur

Heel wat ouders helpen waar ze kunnen, bedankt daarvoor! 
Samen zijn we Vamos Zandvoorde. 
Bij Vamos heeft elk ploegje een Teambegeleider (“delegee”), 
een ouder die de Trainer ondersteunt op wedstrijddagen. 
Heb jij interesse om Teambegeleider te zijn?  
Spreek Trainer Jan of Trainer Simon aan voor meer info. 

Kan je  
niet komen?

 
Laat het weten  

via

Trainingen

Bedankt!
Als onderdeel van Vamos Zandvoorde kan Team Onderbouw steeds 
rekenen op de steun van de volgende bestuursleden:
Hugo Gevaert (voorzitter), Jean-Pierre Deckmyn (ondervoorzitter), 
Tessa Vanderputte (gerechtigd correspondent), Geert Catrysse 
(sportief verantwoordelijke), Sandra kerremans, Daniël Decorte.



€ 250

Lidgeld
U7, U8, U9 en U10 
• twee trainingen per week
• wedstrijd op zaterdag
• kledijpakket aan -50% : training en t-shirt

Voetbalschool Vamos
• lessenreeks van 12 lessen

Om het lidgeld te betalen, stort je het bedrag op 
rekening BE46 8508 2621 1036, op naam van vzw 
Zandvoorde-Sportief met vermelding van voornaam, 
naam en leeftijdscategorie van de speler.

€ 75

voorbereiding
2022-2023

In de maand augustus 
trainen we van 17.30 tot 
19.00 uur met de U7 tot en 
met U10 op deze dagen:

Maandag Woensdag

08/08 10/08
15/08
22/08 24/08
29/08 31/08

Woensdag 17 augustus is er geen 
training, maar wel de start van de 
Vamos Stage. Drie dagen vol spel en 
voetbalplezier voor wie zich inschreef, 
telkens van 9 tot 16 uur.

Zaterdag 20 augustus organiseren we 
in de voormiddag ons eigen tornooi:  
de Vamos Cup. Iedereen aanwezig!

Zaterdag 4 september: eerste wedstrijd.


