
Van de Coördinatoren

In de laatste nieuwsbrief van 2020 een 
terugblik op het afgelopen jaar en een 
voorzichtige vooruitblik naar 2021.

Wij als coördinatoren kijken met een 
tevreden gevoel op de laatste periode 
van 2020. In de laatste maanden heb-
ben wij de jeugdafdeling zien heront-
wikkelen. Een afdeling die weer op weg 
is naar hetgeen dat IFC graag wil zijn 
en wil uitstralen.  
 
Via deze weg willen wij dan ook een ie-
der die het afgelopen jaar een bijdrage 
heeft geleverd aan de ontwikkeling van 
de v.v. IFC ontwikkeling bedanken voor 
hun enthousiasme en inzet. 

Wij gaan ervanuit dat de ontwikke-
ling van de jeugdafdeling in 2021 een 
vervolg krijgt, aan ons zal het in ieder 
geval niet liggen. 
 
Voor nu wensen wij een ieder een goed 
uiteinde en alvast een sportief en bo-
venal gezond 2021.

Tot volgend jaar en namens ons (Ben, 
Reinder, Marco, Karsten, John en  
Siebe) 
P.S. proost alvast. 

Clubicoon tevreden met tweede IFC-leven 
Hendrik Ido Ambacht, 8 december 2020
 

Reinder van de Velde speelde zijn hele leven voor IFC en zet zich nu in 
voor de oudere jeugd van onze club. Even (opnieuw) voorstellen dus.

Van 1998 t/m 2016 speelde Reinder van de Velde onafgebroken in het 
eerste elftal van IFC. “Ik heb mooie tijden meegemaakt, maar voetballen 
op niveau is voor mij nu een afgesloten hoofdstuk” Mijn broer heeft nog 
geprobeerd om me over te halen om bij de Zaterdag 1 te komen spelen. Ik 
heb heel even getwijfeld, maar al snel besloten dat het genoeg is geweest” 
zegt Reinder. Ik richt me nu op mijn kinderen. Zij voetballen ook allebei en 
sinds dit jaar ben ik coördinator van de onder 17 en onder 19. Een leuke 
taak, maar er is wel veel werk aan de winkel.”

“Ik denk dat we op de goede weg zijn, maar er valt nog heel wat te verbe-
teren. Het is belangrijk om de betrokkenheid bij de club te vergroten. Niet 
alleen van ouders, maar ook zeker bij de spelers zelf.” “We hebben veel 
talent rondlopen, niet alleen op voetballend gebied, maar ook een aantal 
waar ik veel trainerspotentie in zie. Het is aan ons om deze jongens te 
begeleiden, voetballend, maar ook op het gebied van het trainersvak.”

Reinder vindt het positief dat veel jeugdelftallen nu al getraind worden 
door eigen (jonge) trainers en trainsters. “Hier zitten echt talenten tussen 
en daar moeten we dus de juiste aandacht aan geven.” 

Trainingen
 
De laatste trainingen van dit jaar 
voor de jeugdafdeling vinden plaats 
in de week van 14 december.  
 
Afhankelijk van de gebeurtenissen 
omtrent het coronavirus zullen wij 
via onze website of via de nieuws-
brief aankondingen wanneer de trai-
ning in 2021 weer zullen starten.  

Help je nog even mee?

WWW.IFC-AMBACHT.NL
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Tot Zaterdag !!!!! 

Aankomende zaterdag is het dan 
zover. De eerste editie van de digi-
tale IFC Kerstballenbakactie.
 
Namens de coördinatoren en het 
organisatieteam wensen wij een 
ieder veel succes.

Wanneer: Zaterdag 19 december 
vanaf 16:00 uur 
Waar: Speciaal Youtube kanaal.  
 
Doel: Duurzame sfeerverlichting 
voor de IFC-kantine. 

De YouTube link en de aangeschafte 
lotnummers worden per mail ver-
strekt na ontvangst van de betaling. 

Alle loten voor de kerstballenbakactie 
zin reeds verkocht.

Ingezonden column 
 
Terugkijkend op het jaar 2020, niet alleen wat IFC betreft, maar vooral ook 
maatschappelijk valt er er maar één conclusie te trekken. De rol van voet-
bal en wellicht sport in het algemeen is onderschat. In een door corona 
geteisterde zomerperiode, een periode zonder sport, werd de maatschap-
pij opgeschrikt door opstootjes met wellicht het fatale incident op de pier 
van Scheveningen als dieptepunt.  
 
Met het woord “verveling” in mijn achterhoofd schrijf ik dan ook dit stuk. 
Onze kinderen zijn verveeld zonder sport. Regelmatig worden onze  
kinderen betiteld als de gamegeneratie waarbij sport een veel minder 
grote rol speelt dan in vroeger tijden.  Voor mij is in deze coronaperiode 
een wake-up call. Sport is voor mijn kind net zo belangrijk als voor mij 
vroeger. Ik heb in de afgelopen periode een overenthousiast kind gezien 
die bijna dagelijks op website keek wie zijn volgende “Coronacup” tegen-
stander zou zijn. Gelukkig maar zou ik bijna zeggen. 
 
Laten we allen niet vergeten dat ook onze jeugd slachtoffer is van de 
coronacrisis. Veel activiteiten worden niet of minder vaak georganiseerd 
en dat zie je terug in de maatschappij. Ik als ouder ben dan ook alle sport-
clubs in onze gemeente dankbaar dat zij voor onze kinderen ondanks de 
coronacrisis een “normale” zaterdag hebben georganiseerd.  
 
Namens een betrokken ouder alvast prettige feestdagen.

Laatste Nieuwsbrief 2020
 
Deze nieuwsbrief is de laatste van 
het jaar 2020. De eerstvolgende 
nieuwsbrief zal uitkomen in de 
tweede week van 2021. 
 
De redactie van de nieuwsbrief  
wenst u allen een prettig uiteinde en 
voornamelijk een gezond en veilig 
2021 toe. 
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