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Verantwoordelijken van Team Onderbouw

Vamos!
Laten we samen plezier beleven door te voetballen. Dat is 
voor ons de betekenis van VAMOS.
Kom je kijken naar een training van de Voetbalschool, 
dan zie je vrolijke voetballertjes die tijdens eenvoudige 
spelletjes al wat voetbaltechnieken leren. 
Bij de U7 tot en met de U10 is plezier maken nog steeds 
belangrijk, maar uiteraard worden de oefeningen voetbal-
technisch wat moeilijker. Hier en daar kan er zelfs al eens 
over tactiek gesproken worden.
Trainen doen we natuurlijk om wedstrijdjes te kunnen  
spelen. Ons doel is om elke speler gelijke kansen te geven 
en tegelijkertijd voldoende uitdaging op het niveau van 
de speler. Als we de wedstrijd dan ook nog eens winnen 
zorgt dat voor extra plezier.
Maar Team Onderbouw is meer dan alleen de Voetbal-
school en de spelers van de U7 t.e.m. U10. Ook ouders 
en supporters betrekken we bij onze club, dus... vamos? 
Vamos!



Voel de vibe!
We zouden je kunnen vertellen dat we een jeugdbeleid 
hebben uitgestippeld dat in overeenstemming is met de 
aanbevelingen van Voetbal Vlaanderen, maar dan voel je 
de vibe van Vamos Zandvoorde niet.

Waarom Vamos Zandvoorde?
Tijdens de trainingen ligt de nadruk natuur-
lijk op leren voetballen, maar tegelijkertijd 
beleven we ook veel plezier en leren we de 
spelers respect te hebben voor de anderen, 
zelfs voor de spelers van de tegenstand. Zo 
zorgen we samen voor de typische  rustige 
en familiale sfeer tijdens trainingen en op 
wedstrijddagen op Vamos Zandvoorde.

INZET & 
VOLHARDING

RESPECT

PLEZIER

UITDAGINGEN

Een speler van Vamos
Het veld opstappend met een glimlach van het ene 
tot het andere oor, zo gemakkelijk herken je een  
speler van Vamos. We beleven plezier aan het  
voetbalspelletje en bieden daarnaast elke speler uit-
dagingen aan op zijn niveau.
Maar uitdagingen zijn soms lastig en dus verwachten we 
van onze spelers inzet en volharding, ook als het wat 
moeilijker gaat, ook als er moet samengewerkt worden.
Samenwerken lukt het best als iedereen stipt op tijd is,  
eerlijk is en zijn verantwoordelijkheid neemt.

Een Vamos-papa, een Vamos-mama
Ook de ouders van onze spelers beleven plezier op 
en naast het veld. Ze komen kijken en supporteren, 
ze applaudiseren voor mooie acties, moedigen alle 
spelertjes aan en ze bespreken achteraf de match in 
de kantine.
Net zoals de trainers dragen de ouders fair play 
hoog in het vaandel. En hoewel ze soms vurig kunnen 
supporteren, trekken ze de beslissingen van de 
scheidsrechter of de trainers niet in twijfel.
Een echte Vamos-ouder steekt ook graag de handen 
uit de mouwen. De doelen verplaatsen, materiaal 
verzamelen... de trainer hoeft het maar te vragen. 
Maar tijdens een wedstrijd staan coachen, nee, dat is 
nog steeds de taak van de trainer.



Voetbal
Iedereen is welkom  
bij Vamos 
Van een absolute begin-
ner tot een speler met al 
wat meer voetbalervaring.  
We proberen iedereen, zowel 
jongens als meisjes, goed te 
begeleiden en daarom verdelen we 
onze spelers van de Onderbouw in groepen.

• De jongste spelers behoren tot Voetbalschool Vamos.  
Zij trainen één uur per week op.

• De iets oudere spelers worden op basis van hun leeftijd 
ingedeeld in deze groepen: U7, U8, U9 en U10.*

 Zij trainen twee keer anderhalf uur per week.

Als daar nood aan is, kunnen de trainers samen met de 
ouders beslissen om een speler bij een jongere of oudere 
leeftijdsgroep te laten aansluiten.

Wedstrijden
Voor de spelers van U7 tot en met U10 zijn er wekelijks op 
zaterdagmorgen wedstrijden tegen omliggende ploegen. 
Vaak spelen we de ene week in Zandvoorde en de andere 
week op verplaatsing.
Tijdens de voorbereiding en op het einde van het seizoen 
nemen we deel aan enkele tornooien. 
Ook voor de spelertjes van de Voetbalschool Vamos  
organiseren we af en toe wedstrijdjes. Soms mogen ze 
zelfs al eens meedoen met de U7!

(*) de U staat voor “under”. U8 wil zeggen “jonger dan 8”.

Je trainer is voor heel veel zaken het eerste aanspreek-
punt. Dat kan voor of na een training in real life, maar 
ook via de digitaal weg zijn we vlot bereikbaar. Mail naar 
teamonderbouwvamoszandvoorde@hotmail.com en we 
reageren zo snel mogelijk.

Interne communicatie: Spond
Op onze website en op Facebook maken we graag reclame 
voor onze club, maar als we met jullie willen communiceren, 
dan gebeurt dit via de app Spond. Je leest er alles over 
het tijdstip van de trainingen en de wedstrijden. Wekelijks 
krijg je er ook een overzicht met enkele aandachtspunten.
Je kunt er ook berichten sturen naar de trainers, naar alle 
spelers van een bepaalde groep, bijvoorbeeld U8 Blauw, 
en zelfs naar ouders van andere spelers.
Maar wellicht de belangrijkste functie 
van Spond is de mogelijkheid om aan 
te geven of je aanwezig of afwezig 
zal zijn op een training of wedstrijd.

Berichten

Kalender

Aanwezigheid

Hallo? Hey!



Lid worden

Gerechtigd 
 Corre... watte? 

 
Bij de Gerechtgigd  

Correspondent, afgekort GC,  
kun je terecht voor alle  

administratie, zoals 
lidgeld, verzekering... 

Ik wil een speler van Vamos worden!
Wat een goede beslissing! We zullen je aansluiten bij de 
Royal Belgian Football Association. Je bent dan nog geen 
Rode Duivel, maar wel al verzekerd mocht je je tijdens 
een training of wedstrijd blesseren. 
De aansluiting vervolledigen 
gaat het eenvoudigst als je 
de kids-ID van het spelertje 
meebrengt. 

Wanneer kan ik lid worden?
We starten met de voorbereidingen op het komende seizoen 
in de maand augustus. We voorzien in die maand enkele 
momenten waarop je kan langskomen op Vamos om lid te 
worden. Vaak is dat net voor of na een training.

Vanaf september ben je ook 
nog steeds welkom. Je maakt 
dan best een afspraak om lid 
te worden met de Gerechtigd  
Correspondent via dit adres:
gc@zandvoorde-sportief.be

Moet ik lidgeld betalen?
Ja. Hoeveel dat is en wat je 
daarvoor in de plaats krijgt, 
leggen we telkens aan het  
begin van het seizoen uit op een 
aparte folder. Vraag ernaar!

TIP
Met je UiTPAS spaar je pun-
ten als je lid wordt bij Vamos 
Zandvoorde.


