
VOETBALVERENIGING BIERVLIET  
 
 
Voetbal is een sport voor zowel jongens als meisjes. Vanaf de F’jes (6,7,8 
of jaar) tot de E’s (9,10 of 11 jaar) speel je op een half veld en bestaat 
een team uit minimaal 8 spelers. Dit jaar (2010) hebben we zelfs voor het 
eerst in de historie minipupillen. Deze 5 jarige spelers spelen ook een 
leuke competitie.   
Vanaf de D’s wordt er gespeeld op een heel veld en bestaat een team uit 
minimaal 13 spelers. 
De V.V. Biervliet is opgericht op 27 maart 1927 en heeft ongeveer 120 
spelende leden, verdeelt in jeugd en senioren teams. Elk team heeft 
zoveel mogelijk een eigen leider en trainer. 
V.V. Biervliet heeft de beschikking over 2 mooie wedstrijdvelden en 2 
trainingsvelden. Verder hebben we een zeer mooi accomodatie wat 
betreft kleedkamers en kantine. 
 
Ieder jaar worden de trainingsdagen vastgesteld, zo kun je altijd op een 
vaste dag trainen. Op zaterdag wordt er een door de KNVB geplande 
competitie of bekerwedstrijd gespeeld. Als er geen wedstrijden zijn 
gepland door de KNVB, worden er ook wel vriendschappelijke wedstrijden 
door de trainers georganiseerd. Er zijn thuis en uitwedstrijden, het wordt 
bijzonder op prijs gesteld indien de ouders om toerbeurt de kinderen 
vervoeren naar de uitwedstrijden. Ook proberen we ieder team minstens 
één keer per jaar aan een toernooi mee te laten doen, meestal is dit op 
een zaterdagmorgen of middag.  
Aan het einde van het seizoen organiseren we ieder jaar een jeugdavond, 
hier wordt getracht elk jaar iets leuks en origineels te bedenken om er 
een gezelligeavond van te maken. 
 
Kijk ook eens op onze site: www.vvbiervliet.nl 
 
 
 
 
 
 



 
LID WORDEN VAN DE VV BIERVLIET? 
Ben je bijna 6 jaar of ouder? Dan kun je lid worden. Dit betekent dat je 
minimaal 1 keer in de week kunt trainen en op zaterdag een wedstrijd 
spelen. Als je samen met je vriendje in een team wilt komen, geef dit dan 
even aan op het inschrijfformulier dan proberen wij daar zo goed mogelijk 
rekening mee te houden. 
 
Weet je nog niet zeker of je het wel leuk vindt en wil je eerst eens mee 
komen trainen? Dat kan. Informatie over de trainingsdagen kun je 
opvragen bij Jean Pierre de Vilder, tevens kun je hier je 
inschrijfformulier inleveren. 
================================================== 
AANMELDINGSFORMULIER 
Hierbij meld ik mij aan als nieuw jeugdlid van VV Biervliet, 
Naam : ----------------------------------------------- Jongen O Meisje O 
Voornaam : ------------------------------------------ 
Adres : ---------------------------------------------- 
Postcode : ---------- Woonplaats : ----------------- 
Geboortedatum : ------------------------------------ 
Telefoon : -------------------------------------------- 
Email : ------------------------------------------------ 
Ben je al eerder lid geweest bij een andere club ? J / N 
Datum : --------------  
Handtekening Ouder/Verzorger: 
 
 
------------------------------------- 
Inleveren bij Jean Pierre de Vilder, Havenstraat 8, Biervliet 
 
================================================================== 


