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Nieuwsbrief v.v. Vorden 

Seizoen 2021-2022 

-  Mei 2022   - 

 

Europlanit Buitensportpark niet betreden wanneer hek gesloten is. 
 

Tijdens de reguliere activiteiten van onze vereniging en/of andere 

activiteiten door derden op het Europlanit Buitensportpark zal de poort 
altijd geopend zijn. Dit zijn dan ook de momenten dat het Sportpark 

gewoon bezocht kan worden en iedereen toegang heeft tot de 
accommodatie. Wanneer het hek echter gesloten is en er dus niemand 

aanwezig is van de v.v. Vorden, dan is er geen toegang tot het Sportpark. 
Tijdens vakanties overdag, of tijdens avonduren buiten het trainen om of 

in de weekenden wanneer er geen voetbalactiviteiten zijn, dan mag je het 
Sportpark en dus ook het kunstgras niet betreden. Dus ook niet de fietsen 

voor het hek plaatsen, zelf over het hek klimmen of op een andere wijze 
via de zij- of achterkant van het sportpark de velden betreden. 

 
Europlanit Buitensportpark gesloten op 4 mei. 

 
Op woensdagavond 4 mei is het Europlanit Buitensportpark gesloten en is 

ook de kantine dicht. In verband met de dodenherdenking zijn er geen 

trainingen in zowel de 1e als in de 2e shift. Op donderdag 5 mei 
(bevrijdingsdag) mag ieder elftal zelf bepalen of er wel of niet getraind 

gaat worden. Het Europlanit Buitensportpark en de kantine is op deze 
donderdag wel gewoon geopend. 

 
Activiteiten aan het einde van het seizoen 

 
In de laatste weken van het seizoen zijn de volgende activiteiten gepland: 

Zaterdag 7 mei   : Vriendinnenmiddag (meidenvoetbal) 
Woensdag 18 mei  : Sponsoravond 

Donderdag 2 juni  : Spare-Ribs avond senioren 
Vrijdag 3 juni   : Jeugd Wikee toernooi 

Zaterdag 4 juni  : Senioren Wikee toernooi en eindfeest 
Maandag 6 juni  : Laatste speeldag senioren 

Dinsdag 7 juni  : Start groot onderhoud van de natuurvelden 

Vrijdag 24 juni  : Heavensride 
 

De laatste georganiseerde training volgens het rooster zal zijn op 
donderdag 2 juni. De teams wie na deze week nog door willen trainen op 

het kunstgras dienen dit door te geven aan Rob Oplaat – bestuurslid  



 

 
HOOFDSPONSOR   JEUGDSPONSOR                SUBSPONSOREN 

 

 
voetbalzaken, want dit is mogelijk t/m donderdag 30 juni. Vanaf vrijdag 1 

juli is het Europlanit Buitensportpark gesloten voor voetbalactiviteiten. 

 
Nieuw seizoen 2022-2023  

 
De voetbalstructuur en het voetballandschap verandert constant en vooral 

in de laatste 10 jaar zien wij behoorlijk wat verschuivingen op het gebied 
van competitie-opzet, promotie- en degradatieregelingen, reisafstanden, 

zaterdag- en zondagvoetbal, aanvangstijden enz. enz. 
Voor het nieuwe seizoen zal de juniorenafdeling weer flink veranderen, 

want n.a.v. de intrede van het zogenaamde fase-voetbal bij de pupillen, 
zal in het nieuwe seizoen ook bij de junioren deze competitie-opzet 

doorgevoerd worden. Dit houdt in dat voor de JO13 t/m JO19 en MO13 
t/m MO20 de competitie gestart gaat worden op 3 september t/m 8 

oktober met een eerste fase van 6 á 7 wedstrijden. Daarna wordt er tot 
aan de winterstop opnieuw ingedeeld en de 2e fase uitgevoerd en tenslotte 

zal na de winterstop de 3e fase met een hele competitie van 12 ploegen en 

11 wedstrijden ingedeeld worden. 
Bij de meiden is het vanaf volgend seizoen ook mogelijk om op zaterdag 

bij de junioren door te voetballen t/m je 19e jaar, dus is er sprake van een 
MO20. 

Tenslotte heeft de KNVB bepaald dat op vrijdagavond (1x in de 4 weken) 
er ook door senioren vanaf 18 t/m 34 jaar in een 7 tegen 7 competitie 

gevoetbald kan worden. 
 

Bij v.v. Vorden zijn wij alweer druk bezig met het nieuwe seizoen en zoals 
het er nu uit ziet, zullen wij gaan starten met 7 herenteams, 2 

damesteams, 1 G-team en 1 45+ team. Bij de junioren spelen wij met 2 
JO19, 2 JO17, 3 JO15 en 2 JO13 elftallen. Bij de meiden zal er een MO13, 

MO15 en MO17 ingeschreven worden. Tenslotte zullen er nog 7 á 9 
pupillenteams (JO8 t/m JO12) ingeschreven worden. 
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