
Van de Coördinatoren

Gelukkig mag het weer!!! De zaterdagen zijn 
weer gevuld met voetbal. Natuurlijk nog 
altijd met alle nodige voorzorgsmaatregelen 
en regels. Toch is het weer goed om te zien, 
dat sportieve activiteiten op zaterdag weer 
mogelijk zijn. De aankomende weken zullen 
uitwijzen in hoeverre de versoepelingen het 
toelaten om de zaterdagen te kunnen vullen 
met wedstrijdjes tegen andere clubs uit de 
regio.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor 
volgend jaar in volle gang. Er zijn volop 
gesprekken met de jeugdtrainers om aanko-
mend seizoen vol goede moed te kunnen 
starten. Via de website en de Nieuwsbrief 
zullen we u de aankomende weken op de
hoogte houden van de ontwikkelingen op dit
gebied.

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

Floor van de Velde: “Voormij is de IFC-cirkel rond”
Hendrik-Ido-Ambacht, 25 januari 2021

Floor van de Velde vervulde verschillende functies binnen onze voetbalclub. 
Sinds een jaar is hij weer terug op de plek waar hij ooit begon.

Het is ondertussen het traditionele verhaal. Kind gaat voetballen, ouders raken 
betrokken, ouders helpen de club. Zo ook bij Floor. “Mijn zoons zijn begonnen 
met voetballen in 1988. IFC was toen een bescheiden vereniging waarvan zelfs 
het voortbestaan twijfelachtig was. Er zijn toen renkele echte IFC-ers ingestapt
die de club weer groot wilden maken. Bij deze groep ben ik ook aangehaakt. Eerst 
als jeugdvoorzitter, daarna als bestuurslid en nu dus weer terug als
jeugdbestuurslid.

“De tijd van nu en de tijd van toen zijn eigenlijk best vergelijkbaar. Echte IFC’ers 
proberen met inzet en enthousiasme het beste uit onze club te halen. De resul-
taten worden langzaam zichtbaar, en laten we eerlijk zijn, het was ook nodig. De 
jeugdafdeling heeft het best even moeilijk gehad.”
De vooruitzichten zijn nu weer goed. We hebben volgend jaar een goed eerste elftal 
met terugkerende IFC’ers, gecombineerd met heel enthousiaste jeugdspelers. Dat 
doet me weer denken aan het IFC van toen, met een herkenbaar eerste elftal dat 
hopelijk weer mee gaat doen voor de prijzen. Ik zou deze tijd graag weer terug-
zien. De zaterdag moet een familiedag worden voor jong en oud van ‘s ochtends 
vroeg tot laat in de middag”.

Over de “zondagtijd” is Floor heel duidelijk. “Het was een geweldige tijd, met 
leuke mensen, veel prijzen en veel feesten. Natuurlijk is het daarbij mooi dat ook 
mijn zoons, Karsten en Reinder, onderdeel waren van het zondagelftal dat zoveel 
successen heeft behaald”.

Floor wil voorlopig nog betrokken blijven bij de club. “Er is nog genoeg te doen, 
we willen de accommodatie verduurzamen en de club kwantitatief en kwalitatief
een boost geven. Daarna wordt het tijd om het stokje over te dragen aan de 
jongere generatie om IFC weer de familieclub te maken alleen nu met de zaterdag 
als speerpunt”.
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