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Ik zit zelf bij de club in de D1. Ik zit daar met
twaalf andere jongens. Volgend jaar ga ik
naar de C en hoop dan dat ik bij mijn oude
trainer kom te zitten. In het team ben ik de
aanvoerder en de spits. Ik help ook nog bij
de E4, omdat mijn broertje daar zit.

Ik zelf bij de club.

DANIEL.

De trainingen.

De nieuwe kantine.

Bij FC Vlotbrug heb je twee verschillende
trainingsschema's: de één is op maandag
en woensdag en de andere is op dinsdag
en donderdag. Je mag alleen trainen op
velden 1, 3, 4 en 5. De velden 4 en 5
worden alleen gebruikt door F of E.

De nieuwe kantine staat er nu al bijna een
maand. Hij is helemaal van hout.
Zelf ben ik er nog niet vaak ingeweest maar
van alles wat ik heb gezien vind ik de
kantine niet echt het wachten waard. De
kantine staat precies voor het hoofdveld
zodat de mensen de wedstrijd of training
vanuit de kantine zien.

De club heeft: één mini pupillen team, vijf F
teams, zes E teams, drie D teams, vijf C
teams, twee B teams, twee A teams, Het
eerste en het tweede, een G team en een
dames team.

De teams.

Op vlotbrug hebben ze niet heel veel velden
zoals op Brielle,maar ze hebben in totaal
zes velden waarvan één kunstgrasveld en
één trainingsveld waar de wedstrijden van
de minipupillen op worden gespeeld.

De velden.
Mijn mening over FC
Vlotbrug.

Wat is Fc Vlotbrug?

FC Vlotbrug ik vind het zelf een fijne club
om bij te spelen ik heb veel goede trainers
gehad. Ik vind de nieuwe kantine niet erg
mooi en een beetje overbodig, omdat we al
een goede kantine hadden dus hadden ze
het geld beter in de kleedkamers en in de
velden kunnen stoppen. Ik hoop dat ik nog
lang kan blijven voetballen bij FC Vlotbrug.

Fc Vlotbrug is de tweede club van
Hellevoetsluis. De eerste club van
Hellevoetsluis is Fc Hellevoetsluis. De club
bestaat sinds 1979. De mascotte is een bij
en de meeste mensen noemen de bij Maya.
Dat komt van de kinderserie Maya de bij.

