
ZBC ´97
DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!



Onze club

ZBC ´97 is de jongste voetbalvereniging binnen 

Zwijndrecht en ontstaan uit twee 

voetbalverenigingen die allebei op hetzelfde 

sportpark speelden: sc Bakestein, een zaterdagclub 

en vv Zwijndrecht, een zondagvereniging.



Ballenbak

In 2016 wordt er gestart met “de ballenbak”, onder 
leiding van Martin van Zijderveld met als doel jonge 

spelertjes (4- en 5-jarigen) enthousiast te maken 
voor voetbal. Er zijn nog geen wekelijkse wedstrijden 

en in de training draait het vooral om plezier.

Sinds het seizoen 2018 - 2019 is er voor de jeugd een 
trainer bijgekomen Nadir Haddad (zelf spelend in het 
1e elftal van de club), met als doel de jeugdafdeling 

van ZBC ´97 te helpen groeien en ontwikkelen.



De Voetbalkooi

Een zwaar verwaarloosd en overwoekerd door mos 
lag daar een kunstgrasveld, voorheen een tennisveld.

Met maximale inspanning van heel veel vrijwilligers 
is dit veld snel omgetoverd tot een heel fijn 

trainingsveld, ook wel de voetbalkooi genoemd.

Een plek waar de kinderen altijd en wanneer ze 
willen, kunnen spelen en voetballen.



Ballenbak

Sinds de opzet van de ballenbak is de jeugdafdeling 
van ZBC ´97 alleen maar aan het groeien. Er komen 

steeds meer spelertjes kijken en/of meetrainen. 
Vaak nemen spelertjes die nu lid zijn vriendjes en/of 

vriendinnetjes mee naar de training.



Competitie

Seizoen 2017 - 2018: Eindelijk was het dan zover, 
voor het eerst in jaren heeft ZBC’97 een JO7 elftal en 
neemt het deel aan de KNVB competitie. Hier gooide 
ZBC’97 hoge ogen en deze lijn trekken wij nog steeds 

door.

Voorjaar 2018, werd menig tegenstander aan de 
welbekende zegekar gehesen en al snel ontstond 

hier dan ook de JO8.

In het seizoen 2018 - 2019 nemen de JO7-1 en JO8-1 
allebei deel aan de KNVB competitie.



Kampioenschap

Het seizoen 2018 - 2019 kan voor ZBC ´97 al de 
boeken in; het JO8-1 team werd namelijk ongeslagen 

kampioen in de najaarscompetitie. Er werd in de 
competitie maar liefst 10x gewonnen!










