
  

2016 - Aftrapweekend Positief Voetbalklimaat Tilburg 
 

Na twee succesvolle voorgaande edities vond er in het weekend van 24 september 2016 voor de 

derde keer het Positief Voetbalklimaat Tilburg aftrapweekend plaats. Tijdens dit weekend stonden 

wederom talloze activiteiten gepland in het kader van sportiviteit en respect, thema’s waar de 

deelnemende Tilburgse verenigingen veel waarde aan hechten. 

Leden van de werkgroep stonden klaar om iedereen te ontvangen. Ouders werden uitgenodigd om 

vooraf aan de wedstrijd deel te nemen aan het tafelgesprek omtrent PVKT onder het genot van 

koffie en/of thee. 

Na twee jaar had Joris Mathijsen afscheid genomen als ambassadeur van PVKT. Jordens Peters was 

zijn nieuwe opvolger en prijkte vanaf dat moment op de nieuwe banner van PVKT.  

 

Het was een dag vol activiteiten voor de jeugd. Naast het vertrouwde programma, zoals een praatje 

voor de wedstrijd en het overhandigen van de aanvoerdersband, schudden alle teams na afloop van 

de wedstrijden de handen. De en  de F- en E-pupillen liepen daarna richting de ouders langs de lijn 

om een high five te geven. Het was een topdag. 

Nieuw dit  jaar was dat er voor de  jeugdteams tot en met de D na de wedstrijd een gezonde 

‘teambox’, gevuld met fruit, was waar ze in de kantine onder het genot van een glaasje ranja konden 

genieten. 

Tussen de wedstrijden van de E- en F-pupillen werd door voorzitter Tico Cijntje het bord met regels 

in het kader van sportiviteit en respect onthuld. Het bord staat vanaf dat moment elke speeldag 

naast het veld.  



  

 

VV Zigo had dit jaar een fotowedstrijd aan het aftrapweekend gekoppeld. De club ontving van 

meerdere teams leuke, grappige en sportieve foto’s. Zelfs externe teams namen deel aan deze 

fotowedstrijd, waarvoor VV Zigo enorm dankbaar is. Het is mooi om te zien dat PVKT leeft in Tilburg. 

Na vier weken heeft de club de winnaar bekendgemaakt en het winnende team de prijs overhandigd.  

  

Gefeliciteerd  VV Zigo E5! 

 

   

 

 

 


