
IFC JO7-1 pakt eerste toernooizege 
Hendrik Ido Ambacht, 5 september 

Na een ideale voorbereiding in het vorige seizoen in de voetbalschoolvan 

Siebe de Waard is het voor de mannen van JO7-1 dit seizoen tijd om de 

strijd aan te gaan met clubs uit de regio. Met een sterke bezetting 

(Heerjansdam, Rijsoord en Drechtstreek) beloofde het geen makkelijke 

ochtend te worden voor onze jongens. De eerste twee wedstrijden wer-

den gewonnen van Drechtstreek en Rijsoord. De laatste wedstijd tegen 

Heerjansdam bleek een stuk lastiger. Na een aanvankelijk achterstand 

wisten Dylan, James, Daley, Xavi, Thijs en Jack de 

wedstrijd te draaien. Uiteindelijk werd met 14-10 

gewonnen. De eerste overwinningen in de prille 

carrières van onze jongens zijn binnen.   

 Nieuwsbrief Jeugdafdeling 

IFC JO12 zoekt spelers 
Hendrik Ido Ambacht, donderdag 10 september 

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 we-

ten? Neem contact op met de coördinator via 

mailadres ifcjo10-jo12@ifc-ambacht.nl. 

IFC JO12 verliest maar houdt  
tevreden gevoel over 
Hendrik Ido Ambacht, zaterdag 12 september 

Na een vervelende zeperd vorige week (18-1 

verloren) was de doelstelling simpel vandaag. Je 

best doen en plezier hebben met elkaar. Na een 

vroege achterstand van 0-2, waren het Devano 

en Noah die voor een gelijke stand zorgde.   

Helaas gingen we toch met een 3-2 achterstand 

rusten. In de rust werd de afspraak gemaakt dat 

we zouden proberen er nog 2 of 3 doelpunten te 

maken ongeacht wat de tegenstander zou doen. 

Na de limonade in de rust was het wederom 

Devano die met een mooie goal zorgde voor de 

gelijkmaker. Helaas werden we daarna even 

overlopen door een gretig ASWH en was de 

stand 3-7.  

 

 

 

 

 

 

Na de korte coachingbreak in de 2e helft werd 

er toch nog een inhaalrace gestart met mooie 

doelpunten van Abdu en Owen 5-7. Toch was 

het hierna weer ASWH dat versnelde en zorgde 

voor de uiteindelijke uitslag 5-10. 

Helaas verloren, maar afspraken en doelstelling 

bereikt, dus…………… goed gedaan.  

Opstelling: Stian, Ronald, Abdu, Natnael,  

Surya, Devano, Owen, Noah (Jo11-1) en Tess  

Damesafdeling schiet 
jeugd te hulp 

IFC JO7-1 en IFC JO12-1 hebben nieu-

we trainers gevonden. Vele dames uit 

onder-17 en onder - 19 hebben zich 

aangemeld om een elftal te trainen.  

Een aantal stellen zich in deze nieuws-

brief aan u voor.  

 

 

IFC JO8-1 start met een 
overwinning en patat. 
Hendrik Ido Ambacht, zaterdag 12 september 

Het is zaterdag 12-09-2020, de 2e 

wedstrijd van JO8, de eerste wed-

strijd onder leiding van trainer John 

Dost. 

Nieuwe trainer, andere regels, 

08:00 uur verzamelen in de kleed-

kamer, gezamenlijke warming-up 

en dan om 08:30 uur de aftrap. 

Al snel wordt er gescoord en het 

zou niet bij 1 doelpunt blijven bleek 

al snel. 

De wedstrijd verloopt goed voor IFC 

JO8. Trainer John blijft de gehele 

wedstrijd aanwijzingen geven en 

het team geniet zichtbaar van de 

goede wedstrijd. De samenwerking 

tussen het team en de trainer blijkt 

een succes. De wedstrijd eindigt 

met een flinke overwinning, 17-1. 

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. 



Progressie voor de dames van IFC MO11-1 
Dordrecht 19 september 2020 

Zaterdagochtend 19 september verzamelden de meiden van mo11-1 zich om 8.30 uur bij Dubbeldam. Op papier een lastigere tegenstander 

dus de meiden moeten er flink tegenaan vandaag. Om 9.00 uur het fluitsignaal en de meiden van beide teams hebben er zin in. Na een aan-

tal mooie kansen van IFC is het toch Dubbeldam die met een mooi schot de 1-0 maakt. Een schot van Isabelle wordt even later geblokt door 

de keepster van Dubbeldam. De meiden hebben de smaak te pakken. Na wat over er en weer spelen krijgen de meiden van IFC een vrije 

trap die goed wordt doorgepakt door Marly en Felicity waarna Isabelle met een schot in de hoek zorgt voor de gelijkmaker. 1-1.  

Dubbeldam wordt weer even wakker geschut dat IFC geen tegenstander is die zomaar alles 

weggeeft. Toch lukt het Dubbeldam net voor de time out om de 2-1 te maken Net na de time 

out gelijk de 3-1 door een miscommunicatie. Na Net voor rust de 5-1 en de  meiden zullen in de 

tweede helft flink aan de bak moeten. Na de rust mooie kansen van IFC voor het doel van Dub-

beldam maar de keepster had de bal telkens nog net te pakken. Aanvallen van beide  

ploegen zorgen in de tweede helft niet meer 

voor doelpunten. Dubbeldam wint deze wed-

strijd maar de meiden van IFC hebben laten zien 

dat ze genoeg in hun mars hebben. 

Alweer veel nieuwe leden 
voor Siebes voetbalschool. 

Ook dit nog maar prille seizoen zien we 

het aantal kinderen tussen de 4 en 6 

jaar weer gestaag toenemen in Siebes 

voetbalschool. Siebes voetbalschool is 

de kweekvijver voor  aanstormend voet-

baltalent. Op een speelse manier met 

voornamelijk oog voor plezier maken 

onze kleinste pupillen kennis met het 

voetbalspelletje. Keertje kijken of vrij-

blijvend meespelen? We zien je graag 

op woensdag middag van 16:45 uur t/m 

17:45 uur of benader de coördinator. 

IFC 17-3 SPEELT GEWELDIG,  
MAAR HEEFT GEEN PUNTEN 
PAPENDRECHT 19 SEPTE MBER 2020 
Soms zijn er van die dagen waar er dingen ge-

beuren waar je van denkt “hoe is het mogelijk?” 

Vandaag was helaas zo’n dag. 

Aan de ene kant als ploeg een lesje in effectivi-

teit van de tegenstander die redelijk snel twee 

van de enige drie kansen benut.  

 

Want ondanks de snelle achterstand was het 

vanmiddag een echte TEAM-prestatie ! In de 

warmte bleef de ploeg er volledig voor gaan. 

Heer en meester met tik-tik-tik-voetbal met 

opbouw van achteruit zowel links, rechts als via 

het midden gecombineerd met een strijdlust 

waar je U tegen zegt. De tegenstander kon er 

alleen lange ballen en veel fysieke duels tegen-

over zetten. 

 

Qua voetbalspel, saamhorigheid en uithou-

dingsvermogen was het echt genieten langs de 

kant. Praktisch de hele  tweede helft speelde 

zich af op de helft van de tegenstander, maar 

uiteindelijk ging de winst dan toch naar 

Drechtstreek.  

Wij willen ons graag even voorstellen. Ik 

ben Jasmijn van der Boor (links) 15 jaar 

oud en woon in Hendrik Ido Ambacht.  

Ik voetbal in de MO19-1 op de positie 

rechtsbuiten. Ik ben trainer van IFC JO12, 

omdat ik het leuk vind om kleine kinderen 

te helpen en ze te zien groeien in de ma-

nier van spelen.  

Ik ben Fenna Gibson (midden) 16 jaar oud 

en woon ik Hendrik Ido Ambacht. Ik voet-

bal in de MO19-1. Ik heb heel lang op het 

middenveld gespeeld nu wordt ik voorin 

gezet links voor of spits. Ik ben trainer van 

JO12-1. Ik heb altijd al gezegd ik wil ooit 

trainer worden en met kinderen mijn  

ervaring delen en natuurlijk alles uit ze te 

halen. Het is ook super leuk dat ik het met 

deze meiden mag doen.  

Ik ben Janouk de Visser (rechts) 17 jaar 

oud en woon in Hendrik Ido Ambacht. Ik 

voetbal al 13 jaar bij IFC waarvan 8 jaar bij 

de jongens. Ik voetbal nu in MO19-1. Ik 

heb altijd op het middenveld gevoetbald 

maar sinds dit seizoen speel ik laatste 

vrouw. Ik ben al 2 jaar trainer van MO11. 

Sinds dit seizoen ben ik begonnen als trai-

ner van JO12. Ik doe dit, omdat ik het su-

per leuk vind om kinderen dingen te leren 

en ze dan te zien groeien. Mijn ambitie is 

voor dit seizoen om er een super leuk, 

gezellig en leerzaam jaar van te maken.  

Nieuwe trainsters voor de 
jeugdteams van IFC. 


