
  

2017 - Aftrapweekend Positief Voetbalklimaat Tilburg 
 

Het aftrapweekend van Positief Voetbalklimaat Tilburg is een jaarlijks terugkerende traditie 

geworden. Wij als voetballiefhebbers mogen nooit vergeten wat de aanleiding voor dit initiatief is 

geweest en doen er alles aan om excessen op- en rond het veld te stoppen. Bij alle deelnemende 

Tilburgse verenigingen waren er wederom diverse activiteiten tijdens het aftrapweekend op 23 en 24 

september 2017. De verenigingen organiseren het aftrapweekend ieder op hun eigen manier. 

Belangrijk onderdeel van dit weekend zijn de thema’s: sportiviteit en respect, waar de deelnemende 

Tilburgse verenigingen veel waarde aan hechten. 

 

Op deze dag werden spelers, trainers en ouders verwelkomd op de club. Ouders kregen een kop 

koffie of thee aangeboden en werden door Peter, Jolanda, Frans en Jurgen geïnformeerd inzake 

Positief Voetbalklimaat Tilburg en tevens waarom VV Zigo daar veel waarde aan hecht.  

Op deze ochtend werd de nieuwe banner van Positief Voetbalklimaat Tilburg overhandigd aan de 

vereniging. Aan bestuurslid Jurgen Meuwise de taak om deze een mooie plek op het complex te 

geven. 

Voor de wedstrijden hield de scheidsrechter een toespraak over deze dag. Hierbij waren ouders, 

spelers en trainers op het veld aanwezig. Na de wedstrijden van de F- en E-pupillen liepen de spelers 

nog langs de ouders om ze een high five te geven. 

De  jeugdteams t/m de D waren na de wedstrijd uitgenodigd in de  

kantine waar ze  gezamenlijk een fruitbox ontvingen met een glaasje 

fris. De teams konden zo nog gezellig napraten over de wedstrijd. De 

trainers van de F- en E-pupillen hebben allemaal een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de bijeenkomst ‘Train de 

Trainer’ vanuit PVKT. Deze vond plaats op 2 oktober 2017. 

 

In de kantine was een stand ingericht waar ouders, trainers en andere 

belangstellenden informatie konden krijgen en/of vragen stellen. Het 



  

was een mooie dag, die wij als PVKT team van VV Zigo met veel liefde en commitment hebben 

georganiseerd. 

Helaas heeft Peter Boekhort besloten om per 1 oktober 2017 de werkgroep te verlaten. Peter is 

vanaf het begin 2013 betrokken geweest bij het onderwerp. Na vier jaar draagt hij zijn stokje over 

aan ouders of supporters van de jeugd. Wij als werkgroep bedanken Peter voor zijn inzet.  

Vindt u het ook belangrijk dat uw zoon of dochter met plezier voetbalt bij onze vereniging? Wilt u 

zich ook inzetten voor een Positief Voetbalklimaat in Tilburg? Wellicht kunt u ons versterken en uw 

steentje bijdragen aan de werkgroep PVKT Zigo. Wilt u meer informatie? Neem contact op met 

Jolanda Doremalen, Jurgen Meuwise, Sivo Brown, Henry Nuijten of stuur een mail naar 

PVKZIGO@gmail.com  

Kijk voor informatie ook eens op de Facebookpagina van Positief Voetbalklimaat Tilburg: 

www.facebook.com/positiefvoetbalklimaattilburg.  
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