
Nieuwsbrief 6 september 2022 

Start van het seizoen 

Ons eerste heren elftal heeft zijn eerste bekerwedstrijd met 5-0 gewonnen. Na een doelpuntloze 

eerste helft waren de heren in de tweede helft succesvoller in het vinden van de goal en lieten maar 

liefst 5 keer het net bewegen. Top, complimenten en een goede start van dit seizoen.  

Bij de jeugdelftallen werd er ook gestrooid met doelpunten. Heb bij 2 wedstrijden als scheids een 

poging gedaan om de wedstrijd te begeleiden, maar zag en voelde met name het plezier in het 

voetballen en de drive om te willen winnen.  

Mooi om te zien dat er weer gesport wordt door iedereen.  

Voorzichtige tip! De kantine heeft briljante koffie, fris, sap, koek, etc. en een keuken waar je een echte 

goeie “vette hap” kunt halen. Zou er eens een bezoekje aan wagen.  

 

Behalen spelregelbewijs 

Alle spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1998, zijn verplicht het spelregelbewijs te halen vóór 1 

juli van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 17 jaar bereiken. Het maakt voetballers namelijk 

van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hun meer inzicht in – én begrip voor – de 

beslissingen van de scheidsrechter. 

De KNVB heeft mij ook dit jaar weer gevonden en stuurt mailtjes dat er nog spelers bij SV Koedijk 

actief zijn zonder een spelregelbewijs op zak te hebben. Hieronder een link waarmee je die kunt 

halen. Effe gaan zitten, concentreren, bewijs halen en ik ben dankbaar dat mijn mailbox minder vol 

zit.  

Haal je spelregelbewijs | Voetbal Masterz  

 

Wedstrijd begeleiden door JO15 t/m MO20 

Het te kort aan scheidsrechters is nog steeds actueel. Daarom is besloten dat teams aangeschreven 

worden om een speler aan te wijzen die een jeugdteam gaat fluiten op een wedstrijddag.  

Voordat dit start worden er avonden georganiseerd om de kennis van teams bij te spijkeren t.a.v. 

voetbalregels. Data volgen snel.  

 

Materiaal na trainingen van veld verwijderen.  

Nogmaals via deze nieuwsbrief wil ik duidelijk maken dat materialen na trainingen van het veld 

moeten worden gehaald. Dat betekent dat doelen buiten het speelveld en dus achter de hekken 

moeten worden geplaatst. Het is raadzaam om een goal niet te plaatsen voor de opening in het hek 

waar onze robotmaaier het veld op komt en verlaat. Onze robotmaaier (nog geen originele naam 

bedacht Moby Dick) herkent doelen niet als obstakels en bijt zich halsstarrig vast in de netten met 

alle gevolgen van dien.  De herstelkosten worden doorberekend naar onze begroting van het 

veldvoetbal en dit moet geen trend gaan worden.  

Kortom! Neem je verantwoordelijkheid.  

https://www.voetbalmasterz.nl/inloggen/


 

Status D en C-veld 

Het D veld is in zijn laatste fase van groei bezig en mag eind september worden gebruikt om op te 

voetballen.  

De ondergrond op het C-veld is inmiddels ingezaaid en af en toe kijk ik het gras omhoog. Tot op 

heden nog geen effect, maar alle beetjes helpen.  

Serieuze noot is dat het C-veld niet binnen afzienbare termijn gebruikt kan worden. Dat vind ik, 

bestuur, coördinatoren en jullie als spelers op zijn zachts gezegd echt niet tof!  

Zal dit punt terug laten komen in volgende nieuwsbrief.  

 

1 oktober Vrijwilligersavond om 20:00 bij SV Koedijk 

De vrijwilligers die bij de coördinatoren en bestuur veldvoetbal bekend zijn hebben een uitnodiging 

gekregen om gezamenlijk een avond te hebben. Doel daarvan is waardering te laten blijken vanuit 

bestuur OMNI, bestuur Handbal en bestuur veldvoetbal.  

Terecht dat deze wordt aangeboden, want het is en blijft een bijzondere rol die je op je kunt nemen 

en het is goed om te weten dat dit wordt opgemerkt. 

Mocht je interesse hebben dan kun je onderstaande link volgen om te zien welke vacatures nog open 

staan.  

Vacatures | SV Koedijk (voetbal) (sportlink-clubsites.nl) 

 

Met sportieve groet,  

 

Namens bestuur veldvoetbal SV Koedijk 

Joost Schaub 

 

 

 

https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/vacatures

