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Van de coördinatoren 
Hendrik Ido Ambacht , 7 november 2020 

De CoranaCup is nu drie weken onder-

weg. Wij zijn erg verheugd dat we veel 

positieve reacties krijgen van ouders 

en spelers rondom de cup. Ook wij als 

coördinatoren zien nog altijd veel  

enthousiasme bij spelers, begeleiders 

en trainers.  

Gelukkig bereiken onze ook signalen 

over het feit dat de communicatie ver-

beterd is en dat de nieuwsbrief goed 

wordt ontvangen. Wij zullen er alles 

aan doen om dit dan ook zo te hou-

den. Opmerkingen en/of aanvullingen 

zijn natuurlijk altijd welkom.  

 

Een veelgehoorde opmerking is wel 

dat niet helemaal duidelijk is op welke 

manier de coördinatoren bereikbaar 

zijn. De contactgegevens van de ver-

schillende coördinatoren kunt u hier-

onder terugvinden. 

“Als ouder sta ik niet zomaar langs de lijn” 

NR 4. 2020 

“Ik wil graag iets betekenen voor de club antwoordt Deborah op de vraag waarom ze de JO7 is 

gaan begeleiden. Eigenlijk vind ik dat niet meer dan logisch. Ik vind het belangrijk om als ouder 

betrokken te zijn.” De oud-volleybalster van onder meer Vollido vindt het gezinsleven sowieso 

van belang. “Op zaterdag is het altijd puzzelen. Als Xavi en Lisa tegelijk spelen dan moeten we 

ons opsplitsen. Na de voetbal is er ruimte voor ons gezin. We hebben een abonnement op de 

Efteling. We zijn daar dan ook vaak te vinden. Op dit moment is er helaas wat minder tijd voor de 

kids, omdat ons nieuwe huis verbouwd wordt. Als dat ach-

ter de rug is halen we die tijd wel weer in” 

Naast de aandacht voor haar gezin mag Deborah graag ge-

zellig eten en drinken en bijpraten met vrienden. In deze 

tijd is dat wat lastig, maar dit wordt na de Coronatijd ruim-

schoots goed gemaakt. “Het eerste wat we gaan doen is 

reserveren bij ‘t Zusje.”  

Deborah ervaart IFC als een warme vereniging. “Mijn broer heeft een aantal jaar geleden in het 

Zaterdag 1 elftal gespeeld.” Ik kende de club dan ook al een beetje. Voetbal is belangrijk, maar  

gezelligheid ook, dat straalt IFC uit”  

“Xavi en Lisa genieten van de CoronaCup. Kinderen zijn natuurlijk ook slachtoffer van de  

coronacrisis. Alle leuke activiteiten buiten school gaan niet door of zijn gebonden aan strenge 

regels. Begrijpelijk, maar niet leuk natuurlijk”. “Voetbal is dan een welkome afleiding voor Xavi 

en Lisa.   

Vandaag maken we kennis met Deborah van der Leer. Getrouwd met Benny en moeder van 

Xavi (JO7-1) en Lisa (JO9-3). Sinds dit seizoen is Deborah het aanspreekpunt van de JO7.-1. 

VBS-JO7 Dhr. Siebe de Waard 

ifcvbs-jo7@ifc-ambacht.nl 

 JO8-JO9 Dhr. John Dost 

 ifcjo8-jo9@ifc-ambacht.nl 

 JO10-JO12  Dhr. Karsten v.d. Velde 

 ifcjo10-jo12@ifc-ambacht.nl 

JO13-JO15 Dhr. Marco. V. Roon 

 ifcjo13-jo15@ifc-ambacht.nl  

JO16-JO19 Dhr. Reinder v.d. Velde 

ifcjo16-jo19@ifc-ambacht.nl  

‘Het liefst doe 
ik elke dag  

iets met mijn 
gezin’ 
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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 

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.  

Scheidsrechters gezocht  
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Iedere 

zaterdag zetten veel van onze leden zich in 

om de verschillende wedstrijden in goede 

banen te leiden. Ondanks de inzet van vele 

vrijwilligers is het soms toch nog een puzzel 

om alle wedstrijden van een scheidsrechter 

te voorzien. Bent u de enthousiaste ouder, 

opa, oma enz. die ons scheidsrechterkorps 

komt versterken stuur dan een mail naar 

scheidsrechters@ifc-ambacht.nl of naar kim-

buijs@gmail.com 

De tussenstanden van 

de CoranaCup worden 

nog berekend. 

Onder 7 blijft onverminderd enthousiast  

Vandaag, 4 november kon de Technische Staf (TS) van O7 16 spelers verwelkomen 

en werd er gekozen voor een mini-competitie met 4 teams. Wél op een veld met 

officiële KNVB- afmetingen en doeltjes, wat voor sommigen de eerste keer was. 

De wedstrijdjes van elk een kwartier werden onderbroken door drinkpauzes met 

limonade van mama Xavi, maar zelfs tijdens die pauzes werd er door een enkeling 

doorgevoetbald en die moest met zachte hand aan de limonade worden geholpen. 

Het voetbal wordt steeds beter en de trainingsarbeid werpt zeker zijn vruchten af, 

ondanks het feit dat er maar één keer ( tot groot verdriet van velen) getraind was. 

Na de 3 wedstrijden was het nog even zoeken naar de juiste trainingsjackjes ( alle 

spelers waren in het IFC tenue gekleed) , maar ging iedereen met een tevreden ge-

voel naar huis. In de nabespreking concludeerde de TS dat het mixen  van de speler-

tjes een goede zet is gebleken en dat dat zeker volgende week zal worden voortge-

Rondje voor IFC ? 
Nu de kantine dicht moeten blijven, loopt IFC 

veel inkomsten mis. Dit leidt tot  financiële 

problemen. Help je mee? Geef jij een rondje? 

Steun je club!  


