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AZC-FLITS

De officiële nieuwsbrief van AZC Zutphen

AZC kroont zich tot
kampioen van 3D!

IN DEZE NIEUWSBRIEF

START AANLEG
Na een superspannend competitieslot - waarin AZC en

VITAAL HANZEPARK

Robur et Velocitas tot de allerlaatste speeldag om de
titel streden - kroonde AZC zich na een 0-3
overwinning tot de kampioen van derde klasse D. De
titel is de bekroning op een stabiel seizoen, waarin de
ploeg van trainer Tom Polman het zeker niet cadeau
kreeg!

DOE MEE MET DE
VOETBALDRIEDAAGSE

Fantastische dag!
Maandag 6 juni was een fantastische dag. Vele AZC'ers
waren naar het sportpark in Brummen afgereisd om

KLEDING INLEVEREN

hun club naar het kampioenschap te schreeuwen. De

TIJDENS SEIZOENS-

ontlading was dan ook groot na de openingstreffer van
Mika Dekker. AZC speelde de wedstrijd gedecideerd uit

AFSLUITING

en na afloop barstte op het veld en later in de kantine
een heus volksfeest los!
Foto's op website
Huisfotograaf Freddy Burgers legde alle momenten van
deze dag vast. Van de wedstrijdbespreking tot het feest
in de kantine. Beleef deze mooie dag hier nog een keer!

27 AUGUSTUS OPENING
NIEUW VOETBALSEIZOEN
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Nieuwsbrief
Dit is de vierde editie van de AZCnieuwsbrief in een ander jasje. Het is
de bedoeling om deze nieuwsbrief
maandelijks te laten verschijnen. En
als de ontwikkelingen binnen en
rondom onze mooie club hierom vragen
verschijnt de nieuwsbrief vaker.

Heb je op- of aanmerkingen op deze
nieuwsbrief?

Inleveren wedstrijdtenue
jeugd tijdens seizoensafsluiting op 2 juli

Laat dit dan weten aan Maarten
Brouwer.

Een wedstrijd spelen tegen je ouders. Een BBQ-toernooi.
Afscheid nemen en bedanken van een aantal AZC’ers.
En uiteraard het huldigen van alle kampioenen. Dit en
meer zijn de ingrediënten van onze seizoensafsluiting op
zaterdag 2 juli. Jij bent er toch ook bij?

Belangrijke informatie voor jeugdleden
Tijdens de seizoensafsluiting moeten alle pupillen om 16:00
uur hun wedstrijdtenue inleveren. Daarnaast wordt het
prijs gesteld dat iedereen meedoet aan de georganiseerde
activiteiten. Junioren moeten om 17:15 uur hun
wedstrijdkleding inleveren. Ben je verhinderd? Stem dan af
met je trainer of leider.

Meer informatie over deze dag lees je hier!

ALFONS NEEMT OP 28 JUNI AFSCHEID
Na een imposante carrière in het amateurvoetbal

Alfons heeft bij AZC een grote staat van dienst en

neemt Alfons Rutten op dinsdagavond 28 juni

veel verschillende trainersfuncties gehad. Zo is hij

afscheid bij AZC. Iedereen is deze avond van

trainer geweest van de A-jeugd en het eerste elftal.

harte welkom om Alfons een passend afscheid te

De laatste jaren is Alfons 4 dagen per week op het

bezorgen. Meer informatie lees je op onze site.

AZC-veld geweest als coördinator van de pupillen
JO8 t/m JO12 van AZC.
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27 augustus
opening seizoen
Noteer deze datum alvast in de agenda!
Op deze dag (tijdstip volgt via de website
en mail) wordt op spectaculaire wijze het
nieuwe AZC jeugdtenue en het nieuwe
tenue voor AZC 1 uitgereikt (mits op tijd
opgeleverd). De eerste schetsen van het
nieuwe shirt zien er veelbelovend uit, dus
mis dit spektakel niet.

Vitaal Hanzepark
Na de bouwvak zal een begin worden gemaakt met de aanleg
van het Vitaal Hanzepark. Het heeft even geduurd maar nu
kan dan eindelijk een begin worden gemaakt met de aanleg
van een calisthenics en seniorenbeweegtuin, een
multifunctioneel sportcourt en 2 jeu de boulesbanen.

Voor de aanleg van dit prachtige park zoeken we nog
mensen die ons in de laatste weken van augustus kunnen
helpen met diverse werkzaamheden. Graag aanmelden via
verenigingscoach@azczutphen.nl.

Alle info over het Vitaal Hanzepark vind je op de website
van Vitaal Hanzepark.

VOETBAL 3-DAAGSE BIJ AZC
In de zomervakantie organiseert De Voetbalschool een

Inschrijving is toegankelijk voor alle jongens én meisjes

Voetbal 3-daagse, in het teken van ‘De Voetbalschool

van 5 t/m 18 jaar, ongeacht bij welke vereniging je

Kampioenschappen 2022’, bij AZC Zutphen. Op dinsdag

speelt. Ook kinderen die geen lid zijn van een vereniging

19, woensdag 20 en donderdag 21 juli wordt er

zijn welkom. De kosten voor de 3-daagse bedragen 77,50

gevoetbald onder leiding van professionele trainers,

euro.

volgens de Total Soccer Method. Ben jij er ook bij?

Meer informatie vind je op onze website!

