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Het mag duidelijk zijn dat het corona-

virus ons allen nog altijd stevig in de 

greep houdt. Dit heeft zijn weerslag op 

ons, maar ook op “onze” club.  Geen 

kleedkamers, geen patat in de kantine 

en geen koffie voor ouders, opa’s  en 

oma’s. 

 

Wat kan dan nog wel? Met deze vraag 

is de afgelopen week flink geworsteld, 

maar het resultaat mag er zijn. IFC 

introduceert de Coronacup. Een  

onderlinge strijd tussen verschillende 

leeftijdscategorieën met uiteindelijk 

een individuele winnaar.  

De aankomende weken houden we u 

via deze nieuwsbrief op de hoogte van 

de meest recente ontwikkelingen met 

uitslagen, wedstrijdplanningen en  

interviews.  

Laten we hopen dat de Coronacup een 

eenmalige editie kent en dat we  

binnenkort weer gewoon kunnen 

voetballen. Tot die tijd maken we er 

het beste van.  

IFC MO11-2 kent geen ontzag 

Heerjansdam, 10 oktober 2020 

Sinds kort kent IFC een nieuw team.  

MO11-2 speelde op zaterdag 10 oktober de 

eerste wedstrijd in hun nog prille bestaan. 

Het was de laatste voor de gedeeltelijke lock-

down, maar voor de meiden een  

belangrijk moment.  

 

Zaterdag 10 oktober, de eerste wedstrijd van 

het nieuwe team MO11-2. De spanning was 

van de gezichten af te lezen bij de meiden. 

Voor veel van de meiden was dit de eerste 

wedstrijd. Na de warming up begonnen ze 

aan de wedstrijd. Na een wat onwennig be-

gin, begonnen de meiden steeds beter te 

voetballen. Helaas maakte de tegenstander 

met een beetje hulp van de wind een doel-

punt, maar de meiden lieten het er niet bij 

zitten en gingen er vol voor. Vanaf dat mo-

ment kregen ze een aantal kansen, maar he-

laas de bal mocht niet in het doel verdwijnen. 

Na de rust bleven de meiden lekker aanvallen, 

maar helaas lukte het net niet om een doel-

punt te maken. Een gelijkspel had dik  

verdiend geweest, maar dit zat er net niet in. 

Voor de eerste wedstrijd als een nieuw team 

hebben de meiden het goed gedaan. Helaas 

verloren met 1-0, maar de geleverde prestatie 

smaakt zeker naar meer. 

Coronacup 31 oktober 2020 

Aanv. Team Team Aanw.  

08:45 JO8-1 JO9-3 08:15 - 

08:45 MO11-2 JO9-2 08:15 - 

09:00 IFC JO7-1 IFC JO7-2 08:45 - 

09:00 IFC JO7-3 IFC JO7-4 08:45 - 

09:00 IFC MO11-1 IFC JO9-1 08:30 - 

09:15 IFC JO13-3 IFC JO15-2 08:45 - 

10:45 IFC JO13-1 IFC JO15-1 10:15 - 

10:45 MIX JO11-12 IFC MO13 10:15 - 

11:00 IFC JO13-2 IFC MO15-1 10:30 - 

12:45 IFC JO19-1* IFC JO17-1 12:15 - 

12:45 IFC MO17-1 IFC MO17-2 12:15 - 

12:45 IFC JO17-2 IFC JO17-3 12:15 - 

*  spelers  zijn jonger dan 18   

Noodverordening  
Via deze weg wil de vv IFC nogmaals benadrukken 

dat het niet toegestaan is voor ouders/verzorgers 

om tijdens trainingen en/of wedstrijden om op 

het sportpark aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor 

de tussenliggende weg tussen de velden A en B. 

Wij verzoeken u allen dringend om uw kind af te 

zetten bij de club en daarna het sportpark weer te 

verlaten totdat u uw kind weer kunt ophalen.  

Namens de coördinatoren alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

WWW.IFC-AMBACHT.NL 
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IFC JO12 zoekt spelers 
Hendrik Ido Ambacht, dinsdag 27 oktober 

Het team van IFC JO12 is op zoek naar 

nieuwe spelers om hun team te komen 

versterken. Als speler van IFC ken je vast 

wel iemand die heel graag wil komen 

voetballen. Meer weten?  

Neem contact op met de coördinator via 

mailadres ifcjo10-jo12@ifc-ambacht.nl. 

Tussenstand Coronacup  
Hendrik Ido Ambacht , 24 oktober 2020 

De eerste ronde van de Coronacup is inmiddels 

gespeeld. Dit betekent dat ook de eerste  

tussenstand gepubliceerd kan worden.  

Opvallend is dat vooral de keepers het erg goed 

gedaan hebben tijdens de eerste wedstrijden. 

Vooral de penalty’s hebben de keepers veel extra 

punten opgeleverd.  

De tussenstand is nu als volgt: 

Dyani Ramdhani JO 13-3 27 pt 1. 

Keano Hehl JO 13-1 26 pt  2. 

Isa van der Lauw JO 13-3 23 pt  3. 

Justin Groenweg JO 17-1 23 pt 4. 

Jayden van de Griend JO 13-1 22 pt 5. 

Fabienne Essen MO 11-1 21 pt 6. 

Owen van de Griend JO 17-2 19 pt 7. 

Lyvai den Engelsman JO 13-3 18 pt 8. 

Joseph Enoch JO 13-3 18 pt 9. 

Kleding te klein? 

Nieuw seizoen, nieuw team en gegroeide  

kinderen.  Stuur een mail naar  

ledenadministratie@ifc-ambacht.nl om  

de opties rondom de kleding te bespreken. 

Skyline Hypotheken B.V. 

Zadelmakerstraat 59 

2984 CC Ridderkerk 

www.skylinehypotheken.nl 

IFC JO 8-1 laat IFC MO11-1 zweten 

Hendrik Ido Ambacht, 24 oktober 2020 

Op het eerste gezicht wellicht een oneerlijke strijd, maar toch begon het team JO8 op 

de zonnige zaterdagmorgen van 24 oktober aan hun strijd tegen de meiden van MO11. 

Duidelijk is dat de meiden van MO11 in de afgelopen jaren veel vooruitgang hebben 

geboekt. Vanaf het begin af aan liet JO8 echter zien dat men weliswaar veel jonger is, 

maar dat dit niet direct een makkelijke overwinning voor MO11 hoeft te betekenen. 

Vooral in de eerste helft liet JO8 zien dat er zeer veel potentie zit in de ploeg van  

trainer John Dost. Onder leiding van de zeer goed keepende Justin van Beijnum hield 

JO8 de schade aanvankelijk beperkt. In de tweede helft werden de jongens van JO8 

uiteindelijk toch op fysieke kracht afgetroefd. Absoluut geen schande. Volgende week 

wacht de wedstrijd tegen JO9-3 met weer nieuwe kansen. De meiden van MO11 gaan 

proberen om hun winst een vervolg te geven tegen de jongens van de JO9-1.  

Trainer John Dost laat weten dat hij enorm trots is op de geleverde prestatie en dat hij 

hoopt dat dit in de aankomende weken een vervolg krijgt in de overige wedstrijden van 

de Coronacup. 

Winst team 3  pt 

Gelijkspel team 1  pt 

Verlies team -1 pt 

Benutte penalty speler 2  pt 

Keeper stopt penalty 1  pt  

Doelpunten voor team 1  pt per doelpunt 

Doelpunt tegen team -1 pt per doelpunt 

Gele kaart (individueel) -3 pt 

Rode kaart (individueel) -7 pt 

Sportiefste team 5  pt 

Sportiefste individu 5  pt 

Puntentelling Coronacup 


