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Van de coördinatoren 
Hendrik Ido Ambacht , 16 november 2020 

Deze week in de nieuwsbrief speciale 

aandacht voor de coördinator van de 

Girls Academy, maar natuurlijk ook 

onverminderde aandacht voor de Co-

ronacup. 

 

Helaas moeten wij als coördinatoren 

concluderen dat de puntentelling voor 

de Cup een probleem is. Vanwege de 

wisselende afwezigheid van verschil-

lende spelers en het feit niet alle on-

derlinge wedstrijden zijn gespeeld kan 

er geen eerlijke uitslag worden ge-

maakt. De cup zal dan ook uitgespeeld 

worden zonder uiteindelijk winnaar. 

 

Uitzicht op regulier voetbal op zater-

dag is er helaas nog niet. Laten we ons 

allen vasthouden aan de positieve be-

richten rondom de ontwikkelingen van 

de vaccins van deze week. We hopen 

daarbij dat het reguliere voetbal weer 

zo snel mogelijk kan worden opgestart. 

“Na 2 weken had ik al een warm gevoel” 

NR 6. 2020 

Ben Bakker is al sinds jaar en dag betrokken bij de IFC Girls Academy. Wat begon met een adver-

tentie in weekblad de Brug is uitgeroeid tot één van de grootste meidenafdelingen van de regio. 

vertelt Ben. “Mijn zoon is gestart in de voetbalschool van Siebe de Waard. Mijn dochter wilde 

ook gaan voetballen. Op een gegeven moment was er een keeper nodig. Shannon is toen gaan 

keepen. Dit ging eigenlijk heel erg goed. IFC had op dat moment nog geen meidenafdeling. In 

overleg met Shannon en mijn vrouw hebben we toen gekozen om Shannon bij RVVH in te schrij-

ven. Na één seizoen wilde we toch proberen om bij IFC meiden-

voetbal te starten. Nu zijn we 15 jaar verder en hebben we een 

volwaardige damesafdeling.” Mijn dochter is inmiddels geen lid 

meer. Ze woont in Leiden en voetbalt daar bij LVV.” 

“The girls Academy  is op de goede weg, maar we zijn er nog 

niet. Het zou prettig zijn om binnen elke leeftijdsgroep 2 teams 

te kunnen creëren. Hierdoor wordt selecteren makkelijker en 

worden de onderlinge verschillen binnen de verschillende ploe-

gen kleiner. Dit zal op korte termijn nog niet haalbaar zijn, maar  

een stip op de horizon is altijd goed.” 

Volgens Ben is geduld de belangrijkste eigenschap op het moment dat je binnen het damesvoet-

bal actief bent. “Het damesvoetbal is ondertussen een hype. Het succes van het Nederlands 

vrouwenelftal heeft hier zeker aan bijgedragen, maar het zijn geen jongens. Het is daarom be-

langrijk voor meiden om zo lang mogelijk met jongens te blijven voetballen. Ze worden daar  

fysiek alleen maar sterker van. Het mooie van de Coranacup is dan ook dat er veel wedstrijden 

gespeeld worden tussen jongens en meiden, een goede leerschool dus.” 

Ben Bakker is vanaf dag één betrokken bij The Girls Academy. Zijn eigen dochter voetbalt 

ondertussen in Leiden, maar Ben blijft onverminderd betrokken bij zijn IFC. 

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  

Girls Academy—Dhr. Ben Bakker 

girlsacademy@ifc-ambacht.nl 
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Presentatiegids  Rondje voor IFC? 
De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. 

Ook voor IFC is het een lastige tijd omdat 

de kantine al een lange periode gesloten 

is. Steek jij IFC een hart onder de riem. 

Doe mee met “het rondje voor je club”  

Ga naar www.rondjevoorjeclub.nl en geef 

IFC een rondje. Namens de coördinatoren 

en het bestuur alvast hartelijk dank. 

Aanw. Aanv. Team  Team 

08:45 09:00 IFC JO-8 - IFC JO9-3 

08:50 09:00 IFC JO7-1  IFC JO7-3 

08:50 09:00 IFC JO7-2 - IFC JO7-4 

09:00 09:30 IFC JO13-1 - IFC JO15-2 

09:30 10:00 IFC MO11-2 - IFC JO9-2 

10:00 10:30 IFC JO13-3 - IFC MO17-1 

10:15 10:45 IFC MO11-1  IFC JO9-1 

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

12:00 12:30 IFC JO15-1 - IFC JO17-2 

12:00 12:30 IFC MO13  IFC JO11/12 

Coronacup 28 november 

Onze jaarlijkse presentatiegids is klaar en 

gedrukt. Hij is met veel zorg samengesteld 

en is wederom van een hoge kwaliteit. 

Een legertje vrijwilligers brengt hem aan 

huis bij de leden van IFC die in Zwijnd-

recht, Ridderkerk of Hendrik-Ido-Ambacht 

wonen. 

Woon je in Zwijndrecht of Hendrik-Ido-

Ambacht en heb je hem niet ontvangen 

dan komt dat misschien omdat je verhuisd 

bent en dat vergeten bent door te geven. 

Stuur adreswijzigingen altijd 

naar ledenadministratie@ifc-ambacht.nl  

 

Wil je hem online doorbladeren? Je vindt 

hem hier:  

https://www.ifc-ambacht.nl/de-nieuwe-

De winterstop komt met rasse schreden dichterbij. Dat was vandaag voor het eerst 

goed te merken, want het was echt wel koud. Met name voor de scheidsrechters, tech-

nisch coördinatoren die toezicht hielden, de trainers en uw fotograaf. Het weer was 

ook donker, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de foto’s. 

 

Het is niet anders. We kijken of we volgende week nog wedstrijden zullen organiseren, 

want het was vandaag echt leuk en gezellig. Ik heb weer wedstrijden gezien van meisjes 

tegen jongens. Op papier geef je de meisjes meer kans, maar de praktijk is anders: de 

meisjesteams hebben vaak jongere meisjes in het team zitten en dan voetballen ze uit-

eindelijk tegen leeftijdsgenoten. En dan hebben die jongens toch net iets meer kracht. 

Maar het fanatisme van de meisjesteams is mooi om te zien. In de jongensteams waar-

in ook meisjes meedoen zie je echter dat die meisjes gewoon sterker zijn. 

Op het hoofdveld was een heel leuke wedstrijd, die eindigde in een hoge score in het 

voordeel van de jongens. Maar die namen vervolgens gas terug en de wedstrijd eindig-

de met alle speelster en spelers in het veld. Ik meende in elk geval 18 meisjes te zien en 

de sfeer was zoals de wedstrijden op de afsluitende dag van het seizoen. De uitslag is 

ondergeschikt aan de lol die je met elkaar hebt. En gelachen werd er! 

Coronacup is na vijf weken nog steeds een succes 
Hendrik Ido Ambacht , 16 november 2020 

WWW.IFC-AMBACHT.NL 

Skyline Hypotheken B.V. 

Zadelmakerstraat 59 

2984 CC Ridderkerk 

www.skylinehypotheken.nl 
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