Heerenveen, here we come!
En jij bent er bij! In deze brief willen we je zo goed mogelijk informeren. Uiteraard zullen we
informatie die later bekend wordt, via de mail naar jullie sturen.
Supportersvereniging FORZAAN heeft de verkoop van earlybird-tickets en de busreis voor supporters
georganiseerd namens ZV De Zaan. Ruim 140 supporters zullen afreizen naar Heerenveen, waarvan
minimaal 50 met de supportersbus!
FORZAAN organiseert activiteiten voor jong en oud. Zo hebben we dit seizoen onder andere het
volgende georganiseerd:
- Halloweenfeest jeugd
- Halloweenfeest en FORZAAN meGALA voor oudere leden
- Busreis en verkoop tickets ManMeercup finale
- Cursus supporter worden voor de jeugd
We willen een supportersvereniging zijn voor én van iedereen. Al onze leden kunnen leuke ideeën
aandragen, we willen dan graag samen het idee oppakken en uitvoeren. Daarnaast krijgen leden
leuke kortingen (de FORZAAN-sjaal kost voor hen geen €12,50, maar slechts een tientje!) en kunnen
zij een FORZAAN T-shirt kopen voor €16,00.
Ook lid worden? Dat kan voor slechts €5,00. Vul het formulier op de achterzijde in en lever hem weer
bij ons in. Je mag hem ook mailen (of digitaal opvragen) via FORZAAN@gmail.com!

Ook zonder lid te worden zouden we het leuk vinden als je met ons mee feest in Heerenveen.
Daarom vind je in deze informatiefolder de FORZAANmoedigingsliedjes en daarnaast bespreken we
uiteraard alle praktische informatie. Vergeet deze niet tijdig door te lezen!
Wij hebben er zin in en zien jullie 30 april!
Met sportieve groeten,
Saskia, Rins, Sven en Bas
FORZAANjagers

JA! Ik doe mee voor slechts eenmalig €5,00!

Inschrijfformulier FORZAAN
Naam: _____________________________
Email-adres: ________________________
Geslacht: man / vrouw
Geboortedatum: _____________________
Afdeling ZV De Zaan: __________________
Wil je een T-shirt bestellen (+ €16,00)? Ja / Nee
Maat shirt:

Kindermaten: 4/6 / 6/8 / 8/10 / 10/12 / 12/14
Volwassenmaten: S / M / L / XL / XXL

Wil je een sjaal bestellen (+ €10,00)? Ja / Nee
Hoe kan jij onderscheidend zijn in het bijdragen aan FORZAAN (denk aan: specifiek beroep,
een goed netwerk, materialen in bezit, werkzaam bij een bedrijf dat bijv. interessante
kortingen kan geven):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Welk idee wil jij helpen uitwerken en uitvoeren?
___________________________________________________________________________

De inschrijving kan gemaild worden naar FORZAAN@gmail.com en wordt definitief na betaling van
het inschrijfgeld á €5 per persoon. Het formulier kan je ook geprint inleveren bij FORZAAN.
Alle betalingen kan je overmaken naar NL34 ASNB 0709 2594 09 tnv JOUSTRA FORZAAN, onder
vermelding van je naam.

Praktische informatie
Programma
10:30 Clubhuis De Binding open voor koffie en thee
11:00 Vertrek supportersbus bij Clubhuis De Binding
13:00 Aankomst Heerenveen
14:00 Heren 2 finale: ZV De Zaan 2 – ZPB H&L Productions 2
16:00 Dames finale: UZSC 2 – ZPB H&L Productions 2
18:00 Heren finale: BZ&PC 1 – ZV De Zaan 1
20:15 Vertrek supportersbus vanuit Heerenveen (direct na prijsuitreiking)
22:00 Aankomst Clubhuis De Binding. Start feest in Clubhuis De Binding.
Dresscode
Zwart met een groenblauw accent
Adres
Sportstad Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 23Q
8448 JA Heerenveen

Paklijst
Kleding volgens dresscode
Voldoende eten en drinken
Alles wat lawaai maakt

Maaltijd
Met hulp van enkele FORZAAN-leden organiseren we tussen de twee Zaan-wedstrijden een kleine
maaltijd op de parkeerplaats voor het zwembad. Voor iedereen die met de bus meereist is meeeten bij de busprijs inbegrepen. Voor de supporters die met eigen vervoer zijn gekomen kost dit
€2,00 per persoon.
Opening clubhuis
Clubhuis De Binding zal voor vertrek van de supportersbus open zijn voor een gratis kopje koffie of
thee. Na terugkomst van de supportersbus gaat het clubhuis weer open om met z’n allen de
gewonnen bekers te vieren!
Gedrag
We verwachten dat alle supporters van ZV De Zaan zich naar behoren gedragen: Respect hebben
voor scheidsrechters en tegenstanders, troep opruimen en alles heel laten. Maar nog belangrijker:
heel hard juichen voor de heren van ZV De Zaan!
Regels organisatie
De organisatie heeft de volgende regels gepubliceerd (zie www.manmeercup.nl):
Het meenemen van confetti, vuurwerk, alcohol en drugs is niet toegestaan. Alcohol is in het
zwembad te koop, maar mag alleen in de kantine gedronken worden.
Fotograferen aan het bad is alleen toegestaan als je je vooraf hebt aangemeld via
secretaris@waterpolo-fryslan.nl

FORZAANmoedigingslied
Wij zingen steeds de nieuwe regel voor, jij hoeft hem alleen maar te herhalen:
Wij zijn De Zaan uit Zaandam,
En wij doen wat jij niet kan!
Zwemmen jullie van de kaart,
En scoren door in volle vaart!
ZV De Zaan, ZV De Zaan, ZV ZV ZV De Zaan! (x100)

FORZAAN Supporterslied
Op de melodie van “De Apres Ski Hut - Het Is Stil Aan De Overkant”
Refrein:
Ga staan, voor ZV de Zaan 4x
Ik zie je, jij daar aan het bad,
Je lacht niet, dat is zo bizar,
Wat is er, heb je een probleem?
Ik help je, er zo over heen,
Ik zeg dan: kijk naar de mensen hier,
En kijk goed, wie heeft nou echt plezier?
Want waarom, zingt er dan niemand mee,
Met de liedjes, hier in de Slag 2?
Refrein
Zwemmen, doen we elke week,
Bij de zwemclub, die uit dé Zaanstreek,
De ballen, gaan weer in het net,
En we zingen, hebben dikke pret,
Refrein
Als je er bent, op zaterdag,
Blijf altijd zingen, dan komt het wel goed,
Maak toch plezier, vier parten zijn kort,
Zorg dat het nooit, stil in het bad wordt,
Bij het zwembad, op een zaterdag,
Dan moet je, dat is mijn advies,
Je clubje, steunen als één man,
En zelfs, als je niet zingen kan,
Refrein (x4)

