
Zaalvoetbalclub FCZSW/Lekkervroeg.nl draait op 

volle toeren 
 
ASSENDELFT - Na een lange zomerstop is het zaalvoetbalseizoen inmiddels weer in 

volle gang. Fc Zaansportswear is in de afgelopen maanden druk bezig geweest om 

zichzelf een kwaliteitsinjectie te geven. De grote zaalvoetbalvereniging uit de Zaanstreek 

heeft een naamsverandering ondergaan en heet nu FCZSW/Lekkervroeg.nl. Het bestuur 

is uitgebreid en de vereniging is bezig de hoogste teams verder te professionaliseren. 

Daarbij past een vast thuishonk. ‘Sporthal Trias zou onze voetbaltempel moeten 

worden’, zegt voorzitter Ralph Kerssens. 

 
‘FCZSW is een gezellige, laagdrempelige vereniging met clubscheidsrechters en in totaal 

dertien herenteams, één dames- en één B-juniorenteam (14-16 jaar). Voetballiefhebbers kunnen bij 
onze club terecht om zowel recreatief als prestatiegericht te zaalvoetballen. We zijn 

momenteel bezig om ideale omstandigheden te creëren voor fanatieke voetballers die zo hoog 
mogelijk willen spelen. Ook voetballers die gewoon lekker een balletje willen trappen zitten 
bij ons helemaal goed’, zegt Kerssens. 

 
Professionalisering 

De ambities van de club zijn groot. ‘We willen uiteindelijk zo hoog mogelijk gaan spelen. 
Daarom verdelen we onze beste spelers over onze selectie en tweede en derde team.’  
 

‘Voetballers moeten bovendien kunnen doorstromen naar een beter niveau.´ En dat kan bij 
FCZSW/Lekkervroeg.nl. ´Ons eerste team voetbalt in de landelijke competitie van de KNVB. 

Het tweede en derde spelen dit jaar voor het eerst in de hoofdklasse van de KZZ, het hoogste 
niveau van deze Zaanse zaalvoetbalcompetitie.´  
 

Bij deze standaard hoort een echte voetbaltempel, vindt Kerssens. Het eerste en derde werken 
hun thuisduels nu nog af in Sporthal De Vang in Zaandam en voor het tweede is dat Sporthal 

Trias in Krommenie. Sporthal Trias zou onze voetbaltempel moeten worden’, zegt Kerssens 
enthousiast.  
 

In dit toekomstplaatje past ook de uitbreiding van het bestuur. Remco van Garderen zet zich 
alweer enige tijd in als PR-functionaris en onlangs is ook Harry Raven toegetreden tot het 

bestuur, als evenementencoördinator. Dirk Woord is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie, Mario Schouten is al enige tijd actief als (wedstrijd)secretaris en Kerssens 
als voorzitter.  

 
Dit seizoen is Lekkervroeg.nl de hoofdsponsor van de zaalvoetbalvereniging. ‘De naam is 

derhalve veranderd van FC Zaansportswear naar FCZSW/Lekkervroeg.nl. Lekkervroeg is een 
uniek horecareserveringsconcept. Daarbij krijgen mensen korting op een diner als ze via de 
website www.lekkervroeg.nl een reservering doen. Vervolgens dienen ze op de afgesproken 

datum tussen 17.00 en 18.00 uur te arriveren om te komen tafelen bij hun restaurant van 
keuze. Het is niet verplicht dan direct te bestellen. De spelregel is echter wel om voor 18.00 

uur bij het restaurant binnen te zijn.’  
 

Nieuwe sponsors 

‘De club heeft een sponsorplan gepresenteerd waarin zij bedrijven uit de regio veel kan 

bieden. Zo draait er momenteel een aantal teams bovenin de competitie van de KZZ mee. Dit 

http://www.lekkervroeg.nl/


heeft geresulteerd in meerdere nieuwe geïnteresseerde sponsors. PR-functionaris Remco van 

Garderen is bezig om dat aantal verder uit te breiden. Hij is trots op wat er inmiddels al is 
bereikt.’ 

 
Meer informatie over FCZSW/Lekkervroeg.nl en de sponsorbrochure is te vinden op de 
website: www.fczsw.nl. 
 

http://www.fczsw.nl/

