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Welcome / Ласкаво просимо

Fußball – Freunde – Erleben

More than just a club
Football - Friends - Experience
Throughout the city and the
district VfL Westercelle is seen as
a role model and prime example
for continuous youth work. We
aspire to convey how to enjoy
the game, enjoy learning and enjoy life. That’s what our coaches,
team managers and oﬃcials are
passionate about. Vﬂfussball represents what our slogan “more
than a club” expresses. The
three pillars for our work and
commitment - Football, Friends,
Experience.

Більше ніж спортивний клуб!
Футбол - Друзі - Досвід
Асоціація фізичного виховання
Vﬂ Westercelle у місті та окрузі
вважається взірцем та показовим
прикладом для безперервного
заохочення молоді. Наша
мета звучить так, доносити
власному молодому поколінню
задоволення у грі, задоволення у
навчанні та задоволення у житті.
За це відповідають усі тренери,
наставники та уповноважені
працівики. Що означає Vﬂ Westercelle - виражає слоган „Більше ніж
спортивний клуб“. Він базується
на трьох китах, які керуються
нашою роботою та активною
участю: футбол, друзі, досвід!

Christopher Menge
Spartenleiter

Michael Breithaupt
Herren

Jana Müller
Mädchen und Frauen

Tel. 0172 9325800
menge@vﬂfussball.de

Tel. 0171 3017326
herren@vﬂfussball.de

Tel. 0172 6904968
frauen@vﬂfussball.de

Marc Siegesmund
Jugendleiter

Stefan Mainka
Jugend U12 – U18

Jens Tjaden
Jugend U6 – U11

Tel. 0172 5164014
jugend@vﬂfussball.de

Tel. 0176 4182692
jugend@vﬂfussball.de

Tel. 01525 3301872
jugend@vﬂfussball.de

Trainingszeiten
Practice times / години тренувань

vﬂfussball.de

Der VfL Westercelle wird in Stadt und Landkreis als
Vorbild und Musterbeispiel für kontinuierliche Jugendförderung gesehen. Unser Anspruch ist es, dem
eigenen Nachwuchs Spaß am Spiel, Spaß am Lernen
und Spaß am Leben zu vermitteln. Dafür stehen alle
Trainer, Betreuer und Oﬃzielle ein. Was vﬂfussball
ausmacht, drückt der Slogan „Mehr als ein Verein“
aus. Dabei haben wir drei Säulen, die unsere Arbeit
und unser Engagement leiten – Fußball, Freunde,
Erleben!

#mehralseinverein
www.vﬂfussball.de

Mit freundlicher
Unterstützung:

Fußball

Freunde

Um die Spieler möglichst gut auszubilden, ist eine intensive Trainingsarbeit die Voraussetzung. Daher absolvieren unsere Trainer Lehrgänge und Weiterbildungen,
sodass im gesamten Jugendbereich qualiﬁzierte und
größtenteils lizenzierte Übungsleiter das Training leiten.
Zudem bieten wir den Spielern die Möglichkeit, höherklassig zu spielen. In allen Altersklassen von der U6 bis
zur Ü40 stellt der VfL Westercelle Mannschaften. Jede
Saison gehen über 25 Teams auf Torejagd.

Erleben

Einen besonderen Stellenwert im Verein nimmt der Zusammenhalt ein. Seit Jahren pﬂegt der Klub den internen Austausch von Ideen und Anregungen, organisiert altersübergreifende Projekte wie den „Generationencup“ und setzt
sich für ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl ein.
Wir verstehen uns als VfL-Familie, in der die Mitglieder füreinander einstehen. Dabei gelingt es uns, dass sich Persönlichkeiten entwickeln, die dann auch Verantwortung für die
vﬂfussball-Gemeinschaft übernehmen.

Wir organisieren diverse Veranstaltungen, die sich auch
an Fußballinteressierte richten, die nicht beim VfL aktiv
sind. Neben dem Grundschul- und Kita-Cup ist das z.B.
der VGH-Niedersachsencup, das größte Fußball-Jugendturnier der Region. Zudem gastiert die 96-Fußballschule
jährlich im Westerceller Sportpark und bietet zudem
Individualtraining an. Neben weiteren Events ermöglichen wir den Jugendlichen internationale Begegnungen
durch die Teilnahme am Gothia-Cup in Göteborg.

Qualiﬁzierte Trainer

Zusammenhalt

Niedersachsencup

Intensive Trainingsarbeit

Persönlichkeitsentwicklung

Gothia-Cup

Kunstrasenplatz

VfL-Sportheim

96-Partnerverein

Football
The premise to qualify our players
as best as possible is intense training work. That’s why our coaches
complete courses and advanced
training, so that our training of the
youth sector can be conducted by
qualiﬁed and mostly licensed coaches. Moreover, we oﬀer players
the opportunity to play in higher
leagues. In every age group from
below 6 to over 40 VfL Westercelle
provides teams. Every season more
than 25 teams go out to score
goals.

Футбол
Для того щоб виховати гравця
якомога краще, інтенсивні
тренування є важливою
передумовою. Тому наші тренери
закінчують навчання та курси
підвищення кваліфікації, для того
щоб нашу молодь тренували
кваліфіковані та в переважній
більшості ліуензовані тренери.
Більш того, ми пропонуємо
нашим гравцям можливість
грати у вищій лізі. У кожній
віковій групі від 6 до 40 років Vﬂ
Westercelle забезпечує команди.
Кожного сезону більше 25 команд
виходять забивати голи. (на
футбольне поле).

Friends
Working together is a matter of great
importance in the club. For years
our club has cherished the internal
exchange of ideas and suggestions.
It also organises projects like the “generations-cup”, in which players of all
ages participate and it advocates for
a strong feeling of togetherness. We
see ourselves as the Vﬂ-family, where
members support each other. In doing so we achieve the development
of personalities, who can in turn take
responsibility for our vﬂfussball-community.

Друзі
Спільна робота є важливою
складовою клубу. Протягом
багатьох років наш клуб цінує
внутрішній обмін ідеями та
пропозиціями. У ньому також
організовуються такі проекти, як
“кубок-покоління”, в якому беруть
участь гравці всіх вікових груп і це
відстоює сильне почуття єдності.
Ми себе сприймаємо як Vﬂ сім’я,
в якій учасники підтримують
один одного. Роблячи це, ми
досягаємо розвитку особистостей,
які, у свою чергу можуть взяти
відповідальність за нашу
футбольну спільноту Vﬂ.

Experience
We organise many events which
are also addressed to football
enthusiasts who are not members
of the VfL. Apart from the primary
school and kindergarden cups, there
is the VGH-Niedersachencup (Lower
Saxony Cup). It is the largest Junior
football tournament within the
region. Furthermore, the Hannover
96 Football school comes to the
Westerceller Sportpark each year
and also oﬀers individual training.
Alongside many other events we
enable the young players to participate in international matches when
taking part in the Gothia-Cup in
Gothenburg, Sweden.

Досвід
Ми організовуємо багато подій, які
також адресовані до футбольних
ентузіастів, які ще не є членами
Vﬂ. Окрім кубків початкової школи
та дитячих садочків, є також VGHNiedersachencup (Кубок нижньої
Саксонії). Це наймасштабніший
футбольний юніор-турнір в
області. Більш того, кожного
року Hannover 96 Football school
доєднується до Westerceller Sportpark і також пропонує індивідуальні
тренування. Окрім багатьох
інших подій, ми надаємо молодим
гравцям можливість брати участь
у міжнародних матчах, в рамках
Gothia-Cup у Гетеборзі, Швеція.

