
Nieuwsbrief februari 2023 Afdeling veldvoetbal SV Koedijk 

 

Ik word oud of de spelers zijn zo goed!  

Er zijn de afgelopen weken mooie wedstrijden gespeeld en ik heb 

met plezier een paar daarvan mogen begeleiden als 

scheidsrechter. Ik heb gezien dat er zich bij de jongste jeugd 

nieuwe talenten aan het ontwikkelen zijn, waarbij er met speels 

gemak ballen aan werden genomen, gedribbeld en na zorgvuldig 

samenspel makkelijk werd gescoord! Ik kon ternauwernood op 

adem komen om de doelpunten op te schrijven of er werd alweer 

een volgende spelhervatting verlangd.  

Complimenten aan de spelers, trainers, begeleiders, TZ en coördinator jeugd van SV Koedijk! Mooi 

om te zien dat een nieuwe generatie zich aandient en volwaardig begeleid wordt. 

Met sportieve groet,  

Joost Schaub 

 

Scheidrechtersavond SV Koedijk 20 februari 2023 

Deze avond, die georganiseerd is door onze coördinator Cindy Schrama en door Jasper Jongejan 

werd gepresenteerd, was zeer geslaagd. Er waren meer geïnteresseerden dan gehoopt en ik dank 

iedereen voor zijn en haar aanwezigheid. Dit geeft energie om door te gaan.  

Jasper heeft ons meegenomen in de spelregels die er gelden per leeftijdsgroep en er was ruimte om 

vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Ook het interpreteren van overtredingen en de wijze 

waarop je bij een overtreding naar de goede kant wijst was leerzaam.  

Er werden goede vragen gesteld voor de leeftijdsgroep die volgend jaar naar een heel veld gaan. 

Naast het feit dat in aanloop naar volgend seizoen daar oefenwedstrijden voor georganiseerd 

moeten worden was het zien van buitenspel een leerzaam punt.  

Een mooie en belangrijke stap naar verenigen en afgesproken dat er meer van deze avonden worden 

georganiseerd.    



Hartelijk dank aan Jasper Jongejan voor de presentatie en Cindy Schrama voor het organiseren.  

 

Jasper informeert geïnteresseerden 

over de spelregels.  

 

 

 

 

 

 

 

Een tip na deze avond was om leden te wijzen op het feit dat de vacature bij de 

scheidsrechterscommissie open staat en aanvulling meer dan gewenst is. Bijvoorbeeld om nieuwe 

scheidsrechters op te vangen na een wedstrijd.  

Bij interesse graag mailen naar: scheidsrechterscommissie@svkoedijk.nl 

 

Nieuwe verenigingsscheidsrechters 

De aanwas van nieuwe verenigingsscheidsrechters begint op gang te 

komen! Ik wil hier met plezier twee specifiek benoemen, te weten Ilay 

Bellekom en Benjamin Janssen. Zij zijn beide spelers van JO15-1.  

Top dat jullie dit willen doen en namens de vereniging hartelijk dank 

voor jullie inzet! 

 

Doelen opruimen na gebruik training.  

Op 10 februari is gedeeld dat het opruimen van doelen na training belangrijk is. Een laatste 

waarschuwing is via de site gedeeld. Graag jullie aandacht hiervoor! Zo houden we de spullen met 

elkaar netjes en heel.  

Laatste waarschuwing | SV Koedijk (voetbal) (sportlink-clubsites.nl) 

 

Voorstellen leden bestuur afdeling veldvoetbal 

Beste allemaal,  

 

Mijn naam is Maikel Deijkers, ik ben werkzaam in de zorg en al enige jaren actief als vrijwilliger bij SV 

Koedijk.  Sinds mijn zoon is gaan sporten ben ik meegegaan en heb ik verschillende rollen als 

vrijwilliger bij SV Koedijk ingevuld.  

 

https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/laatste-waarschuwing


De meeste zullen mij kennen als wedstrijdsecretaris veldvoetbal. Verder doe ik ook nog de 

ledenadministratie en beheer ik de website van SV Koedijk. 

 

 

U kunt mij en de andere bestuursleden van de afdeling veldvoetbal bereiken via het volgende e-

mailadres; voetbalbestuur@svkoedijk.nl 

  

 

Schoolvoetbaltoernooi 

We gaan weer voetballen! Ook in 2023 organiseren we in Alkmaar op de woensdagmiddag weer het 
populaire jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Er worden eerst voorrondes gespeeld. De finales vinden 
plaats op de velden van vv Alcmaria Victrix. Alle basisscholen in Alkmaar worden uitgenodigd om met 
hun leerlingen uit groep 5 en 6 en groep 7 en 8 deel te nemen. 

De data voor het toernooi zijn bekend: 
Op onderstaande data spelen de groepen 5/6 en 7/8. We spelen niet meer op aparte dagen met de 
groepen. 

● Noord: woensdag 15 maart @ SV Koedijk 
● Oost: woensdag 22 maart @ vv Kolping 

Boys 
● Zuid: woensdag 29 maart @ vv 

Alkmaarsche Boys 
● West: 5 april @ vv Alcmaria Victrix 
● Landelijk Alkmaar: 12 april @ SV De Rijp 
● Finales groep 5/6 & 7/8: 19 april @ vv 

Alcmaria Victrix 

Let op: nieuwe aanvangstijd is 14.30 uur. 

Voorrondes 
Zodra de inschrijvingen bekend zijn publiceren we de programmaboekjes voor de voorrondes! 
 
Landskampioen schoolvoetbal 
De winnaars van deze finaledag – zowel de jongens als de meisjes – spelen de vervolgronde 
georganiseerd door de KNVB, om hopelijk uiteindelijk de titel “Landskampioen schoolvoetbal te 
behalen. 

Inschrijven 
De inschrijving wordt later dit jaar geopend. 

Vragen? 
Neem contact op met Rianne de Groot, Teamleider Sportstimulering, b.klooster@alkmaarsport.nl of 
06-21185753. 

mailto:voetbalbestuur@svkoedijk.nl
https://alkmaarsport.nl/b.klooster@alkmaarsport.nl
mailto:r.degroot@alkmaarsport.nl


Vanuit SV Koedijk hebben Dirk de Boer, Rietje Vries en Cindy Schrama zich gemeld als vrijwilliger.  

Ook zal Micha Terlouw, eigenaar van BasBalloon aanwezig zijn 

om het geheel kleur en vrolijkheid te geven. 

www.facebook.com/basballoon  

Namens de sponsorcommissie en vereniging hartelijk dank voor 

je inzet Micha!  

Let op! De trainingsmogelijkheden zullen voor een aantal 

jeugdteams niet door kunnen gaan.  

 

 

Oproep! Kom aanstaande zondag 5 maart ons eerste elftal aanmoedigen. Ze kunnen onze support 

goed gebruiken……dat hebben ze oprecht verdiend!!  

Verlenging samenwerking Hoofdtrainer  

SV Koedijk is blij dat Jeroen Bommels ook volgend seizoen Hoofdtrainer zal zijn van ons eerste 

herenteam.  

 

Foto: v.l.n.r. voorzitter veldvoetbal SV Koedijk, Joost Schaub en Hoofdtrainer, Jeroen Bommels.  

Op dit moment staat Koedijk 1 op een gedeelde tweede plek met 6 punten voorsprong op 

Purmerend 1. Een mooi uitgangspunt om die tweede plek vast te houden. De spelers, TZ en bestuur 

waarderen de inzet waarmee Jeroen het eerste van SV Koedijk laat voetballen en zijn verheugd over 

het feit dat hij volgend seizoen aanblijft als Hoofdtrainer.   

Mooie opmerking van Jeroen is, “Ik wil graag die trainer zijn die ik zelf ook als speler wilde hebben!” 

http://www.facebook.com/basballoon


Voortgang Doneeractie Jeremiah 
 
In de vorige nieuwsbrief van december hebben wij al met u 
gedeeld dat er een doneeractie is gestart voor één van onze 
oud-jeugdspelers Jeremiah, nadat hij een dwarslaesie heeft 
opgelopen door een verkeerde sprong in het water. Er is 
inmiddels €11.113,00 opgehaald. Dit is helaas nog niet genoeg 
voor de rolstoelbus die nodig is om Jeremiah weer iets van 
vrijheid terug te geven. Mocht u nog een donatie willen doen 
dan kan dat via onderstaande link 
https://www.doneeractie.nl/help-jeremiah-aan-een-rolstoelbus/-68089  

Op het afgelopen Apres-ski feest is ook geld ingezameld. Er is een bedrag van €100, overgemaakt 

namens de club. SV Koedijk hoopt dat het benodigde bedrag van €40.000,00 bereikt zal worden. 

 

Activiteitencommissie 

Op 4 februari is het eerste Apres-Ski feest georganiseerd bij SV Koedijk! Er waren zowel leden van de 

voetbal als de handbal aanwezig, geheel in stijl uitgedost! We hebben dan ook genoten van een 

gezellig feestje.  

Komende weekend (zaterdag 4 maart van 14 tot 17 uur) 

zal voor het eerst een WE-sport event georganiseerd 

worden op de club. Dit is een FIFA-toernooi via de 

Playstations, die de organisatie meebrengt. De informatie 

hierover is gedeeld via de trainers vanaf de jo12. Er zijn 

nog enkele plekken vrij, dus mocht je nog zin hebben kom 

je dan melden zaterdag om 14 uur. De kosten zijn €6,00, 

inclusief twee frisdrank en een zakje chips.  

Voor de organisatie van verschillende activiteiten (denk aan kinderbingo, jeugdkamp) is de 

activiteitencommissie op zoek naar ouders en/of leden die het leuk vinden om hierbij eenmalig te 

ondersteunen. Mocht u ons willen komen helpen, mail dan naar activiteitencommissie@svkoedijk.nl  

 

Technische zaken – Inloopspreekuur in het wedstrijdscretariaat 

TZ (technische zaken) houdt iedere donderdag een inloopspreekuur van 19.30 uur tot 21 uur bij SV 

Koedijk. Heb je, als trainer, speler of ouder een vraag rondom het technische gedeelte van het 

voetbal, kom dan gerust eens langs. Jan van Poppel en Wim Emmerik staan klaar om al jullie vragen 

te beantwoorden. 

 

Overleg senioren op 2 maart 2023 met bestuursleden Joost Schaub en Maikel Deijkers 

Het was hoog tijd om deze avond te organiseren. In de eerste plaats, omdat dit “long overdue” is! In 

de tweede plaats om duidelijk te maken dat de vereniging jullie echt nodig heeft. Dit om mee te 

denken, te handelen en aan te sporen om de voetbaltak van SV Koedijk actief te steunen.  

mailto:activiteitencommissie@svkoedijk.nl


Kortom, naar aanleiding van duiden actuele status SV Koedijk is er gebrainstormd over wat jullie van 

mij nodig hebben. Namelijk duidelijkheid en concreet benoemen waar vrijwilligers nodig zijn.  Zal dit 

snel via mail of app delen. Afspraak gemaakt dat dit actief benoemd en verspreid gaat worden.  

Voor het eind van dit seizoen zal ik weer eenzelfde avond organiseren.  

Dank aan alle aanwezige leden vanavond. Sterkt mijn beleving dat dit een vereniging is om door te 

laten groeien.  

Het kopje hieronder is een mooi en afsluitend bruggetje     

Vrijwilligers gezocht!!! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken binnen de club. Denk hierbij 

aan coördinatoren voor de oudste jeugd en senioren, gastheren/-vrouwen, materiaalcommissieleden 

en lijnentrekkers.  Wie weet bent of kent u iemand die dit leuk lijkt? Denk ook eens aan opa’s, oma’s, 

gepensioneerden die nog een beetje tijd over hebben. Mail gerust naar 

vrijwilligerszaken@svkoedijk.nl voor meer informatie! 

 

Met sportieve groet,  

Joost Schaub 

Voorzitter afdeling veldvoetbal SV Koedijk 

 

mailto:vrijwilligerszaken@svkoedijk.nl

