
Beste allemaal,  
Start seizoen afdeling veldvoetbal SV Koedijk 2022-2023 

Het voetbalseizoen staat op het punt om weer te beginnen. Om maar gelijk met de deur in huis te 

vallen start ik met de teleurstellende mededeling dat we tot nader order het A, B, F en E-veld tot 

onze beschikking hebben. Helaas is de ondergrond van het C-veld al 2 keer afgekeurd wat ervoor 

zorgt dat er nu nog steeds geen gras is ingezaaid. Het D-veld is wel ingezaaid en het gras groeit 

dapper, ondanks het droge weer, maar wil het belast worden dan heeft het gras en ondergrond rust 

nodig.  Wanneer we dit al vroeg gaan belasten hebben we als vereniging een probleem op lange 

termijn, omdat herstel nou eenmaal langer duurt.   

Ik hoor jullie vraag of iedereen dan wel kan trainen en/of competitie kan spelen? Ja, dat kan waarbij 

de indeling aangepast is naar de beschikbare velden. Mooi is het niet, maar wil wel graag duidelijk 

hierover zijn.  

Gevolg is dat er tijdens trainingen, specifiek voor het A-veld, het doelgebied ontzien moet worden. 

De wedstrijddagen zullen met de huidige beschikbare velden langer zijn, zodat iedereen zijn/haar 

wedstrijd kan spelen. Betekend overigens wel meer gezelligheid.  

Link indeling trainingstijden: Trainingsschema 

Houd actuele nieuwsberichten van SV Koedijk in de gaten. Vanuit bestuur veldvoetbal zal er 

regelmatig een nieuwsbrief gedeeld worden.   

 

Introductieavonden SV Koedijk 23 & 26 augustus van 19:30 tot 21:00.  

Graag nodig ik jullie uit op 23 en/of 26 augustus om iedereen welkom te heten en de start van dit 

nieuwe seizoen in te luiden. Het is een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen 

over onderwerpen als omgang met voetbalmateriaal, waar zijn nog vrijwilligers nodig, toelichting 

waarvoor je bij wie mag zijn om informatie te halen of te brengen en uiteraard de velden die nog niet 

beschikbaar zijn.  

Start trainingen week 34 en 35 

1. Selectieteams starten in de week na de Gondelvaart: 22 augustus 

2. Recreantenteams starten de week er na: 29 augustus 

Uitgifte voetbalmateriaal   

Selectieteams: maandag 22 augustus van 19:00-21:00 

Recreantenteams: maandag 29 augustus van 19:00-21:00 

 

Ik ben blij dat het voetbal weer start en hoop jullie op 1 van de introductieavonden te zien en te 

horen.  

Met een sportieve groet,  

Joost Schaub 

Voorzitter afdeling veldvoetbal SV Koedijk 

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


 


