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Van de Coördinatoren

In de eerste Nieuwsbrief van 2021 veel 
aandacht voor een toch wel historisch 
IFC besluit. Zoals eerder via diverse 
kanalen aangekondigd zal de focus van 
IFC vanaf aankomend jaar op de zater-
dagafdeling liggen. Met dit besluit komt 
een einde aan een jarenlange zondag-
traditie met vele hoogtepunten.  

Als coördinatoren van de jeugdafdeling 
kunnen wij bovenstaand besluit alleen 
maar omarmen. Dit biedt kansen om 
met “eigen” jongens een nieuw IFC- 
bolwerk op de zaterdag op te starten. 
Een zaterdag die wat ons betreft start 
met de koffie bij de JO-7 om half 9, een 
colaatje om half 1 bij MO-11 en een 
biertje bij het eerste elftal om 3 uur. 

Een positief besluit dus, dat natuurlijk 
voor de vereniging veel consequenties 
zal hebben. Ook met “de omzetting” 
van de zondag naar de zaterdag zul-
len de coördinatoren samen met het 
bestuur en het jeugdbestuur voorop 
lopen. 

Wat ons betreft...........wordt vervolgd.

IFC wordt weer de club waar iedereen bij wil horen       
Hendrik Ido Ambacht, 14 januari 2021

Cees Idzenga is sinds 2007 lid van IFC en vervult sinds afgelopen 
jaar een prominente rol in het  jeugdbestuur. Tijd voor een goed ge-
sprek.

De betrokkenheid van Cees Idzenga bij onze club begint zoals we dat va-
ker zien. “Mijn zoon begon in 2008 met voetballen” zegt Cees. Als vader 
raak je dan eigenlijk direct betrokken. Ik ben begonnen met het trainen 
van de lagere F-elftallen samen met Wim Kroos. Een geweldige tijd, waar 
ik nu nog altijd plezier van heb. Die 
F-pupillen zijn nu volwassen en ik heb 
nog steeds contact met die groep”.

“Uiteindelijk zijn we een echte IFC  
familie geworden. Mijn vrouw, Jacobine  
doet veel vrijwilligerswerk en is zelfs 
uitgeroepen tot vrijwilligster van het 
jaar. Mijn broer Jan zorgt voor de 
indeling van de velden en kleedkamers, 
mijn neefje speelt in het eerste van de  
Zaterdag en mijn nichtje in Dames 1. 
We voelen ons hier erg thuis” 

Cees is blij met de recente ontwikkel-
ingen binnen de club. “Ik ben 
eigenlijk ingestapt, omdat ik zag dat  
er teveel werk was voor een 
te klein aantal mensen. Ik ben van mening dat het veel belangrijker is wat 
jij voor de club doet dan hetgeen de club voor jou doet. Met deze instel-
ling kunnen we IFC weer groot maken en ik hoop dan ook dat veel men-
sen zich als vrijwilliger bij IFC zullen aansluiten. Het is leuk om met een 
enthousiaste groep iets moois neer te zetten. Ik haal daar veel voldoening 
uit.

De aangekondigde overstap van de zaterdag naar de zondag ziet Cees 
als positief. “De zondag speelde geweldig voetbal, maar was geen echt 
onderdeel meer van de club. Ook was de publieke belangstelling erg 
laag. IFC heeft fantastische hoogtepunten gekend op zondag en ik ben er 
zeker van dat dit ook op zaterdag kan, maar wel met onze eigen spelers, 
met een volle kantine en een biertje in de hand.”



Voorlopig geen activiteiten op zaterdag
Het coronavirus laat ons helaas nog niet nog los. Voorzichtigheid blijft 
dus geboden. Thuis, op het werk en helaas ook bij een voetbalclub. 
Vanwege deze voorzichtigheid is besloten om voorlopig nog geen  
activiteiten te organiseren op de zaterdagen. In een heel voorzichti-
ge planning wordt zaterdag 13 februari als eerste zaterdag genoemd 
waarop activiteiten weer mogelijk zijn. Natuurlijk is dit afhankelijk van 
de ontwikkelingen rondom het coranavirus en eventuele nieuwe 
maatregelen vanuit de overheid. Via deze nieuwsbrief, onze website 
en onze social media kanalen houden we u op de hoogte. 

Oud IFC’ers vinden weg terug

Na de aankondiging dat IFC prestatief 
op zaterdag gaat spelen en de zondag 
afdeling vaarwel zegt hebben al veel 
oud IFC’ers hun weg terug gevonden. 
Zij zullen aankomend jaar onze club-
kleuren weer verdedigen. Een positieve 
ontwikkeling die past bij een eerste elf-
tal waar herkenbaarheid van belang is.
Hierbij een overzicht van terugkerende 
spelers:

Jeroen de Veij Pelikaan
Nick de Veij Pelikaan
Tim Willemsteijn Pelikaan
 Siem Geluk Rijsoord
Achraf El Hajouti Sparta
Ufuk Akkanoglu ZBC
Nico Ramos IFC ZO 1
Danny Slingerland IFC ZO 1
Michael Slingerland Gr. Lindt
Tom van Oorschot Gr. Lindt
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Namens ons.... bedankt voor jullie steun.

De actie “Rondje voor je club” heeft een mooi  bedrag opgeleverd 
voor onze clubkas. Wij willen jullie daar hartelijk voor bedanken. 
Enne...... we beloven.... het eerstvolgende rondje is van ons. Tot snel 
en blijf gezond.




