
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Seizoeneinde 

Het voetbalseizoen 2021-2022 is afgelopen. We hebben weer genoten! 
Wie op zaterdag / zondag of op een doordeweekse avond op ons 
sportpark rondwandelde zag veel plezier, sportiviteit en motivatie bij 
spelers, leden en supporters.  
De velden zijn nu toe aan onderhoud en dat betekent dat het sportpark 
de komende weken gesloten is. Uiteraard informeren we jullie tijdig 
wanneer de trainingen weer worden hervat.  

Plezier en sportiviteit hebben de hoogste prioriteit maar ook prestatief 
waren er een aantal mooie hoogtepunten: 
Zo werden de JO13-1 en JO19-1 kampioen. Bij dezen willen we spelers en 
leiders feliciteren met deze mooie prestaties. 

Helaas wist het eerste elftal zich via de nacompetititie niet te handhaven 
in de vierde klasse. Na een knappe tweede seizoenshelft leek FC 
Roerdalen zich veilig te stellen. Helaas lukte dat, mede door flink wat 
pech op de laatste speeldag, net niet. In de nacompetitie werd tweemaal 
met 1-0 verloren tegen  Rood/Wit’67. 
Met vertrouwen vanuit de tweede seizoenshelft start het eerste elftal 
volgend seizoen in de vijfde klasse.  
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In samenwerking met de Biersalon hebben 
we voor de komende maanden gekozen 

voor PokerFace van Brouwerij Het Nest . 
Het biertje zal, in verband met de 
zomerstop, tot en met september 
verkrijgbaar zijn in de kantine. PokerFace is 
een volmondig witbier van 5,5% alcohol en 
is gebrouwen volgens de aloude Belgische 
traditie van tarwebieren. 

 

Er wordt al jaren zaalvoetbal gespeeld in de 
sporthal in Melick. De vereniging ZVV 
Roerdalen houdt echter op te bestaan en 
de huidige leden worden lid van FC 
Roerdalen. Dit betekent concreet dat FC 
Roerdalen de komende jaren niet alleen 
veldvoetbal faciliteert maar je ook bij FC 
Roerdalen in de zaal kunt spelen. Uiteraard 
gaat de kennis en expertise van ZVV 
Roerdalen niet verloren. Een aantal 
bestuursleden zal ook binnen FC Roerdalen 
een rol gaan spelen. Mocht je vragen 
hebben over het zaalvoetballen, dan kun je 
altijd bij een van de bestuursleden terecht. 

 

FC Roerdalen zoekt speelsters voor het 
meidenteam 015 (leeftijd 12-15 jaar) Ken jij 
iemand die zin heeft om een balletje te 
trappen? Een keertje proeftrainen kan 
uiteraard altijd!  
Contact: jeugdcommissie@fcroerdalen.nl 

Biertje van de maand 
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Zaalvoetbal 

Team Meiden O15 
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