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Met trots presenteren de Alkmaarse clubs, de gemeente Alkmaar en de KNVB het
voetbaljournaal. Het voetbaljournaal is er om iedereen op de hoogte te houden van
interessante ontwikkelingen op voetbalgebied in Alkmaar. Voor vragen over de inhoud kan
worden gemaild naar jorrit.smit@knvb.nl

Werkgroep “Samen voetballen in Alkmaar” gestart
Sinds vorig seizoen hangt er bij de ingang van
iedere vereniging het bord “Samen voetballen in
Alkmaar”. Met dat bord willen de clubs uit Alkmaar
duidelijk maken dat wangedrag op en langs de
velden niet langer getolereerd wordt. Inmiddels is
er een werkgroep, vanuit iedere Alkmaarse club
een contactpersoon, die praat over de
gezamenlijke mogelijkheden.
Aan de ene kant wordt gesproken over
gezamenlijke afspraken en acties (gericht op
separate doelgroepen) om kader op te leiden en
misstanden te voorkomen (preventief). Aan de andere kant worden afspraken gemaakt over de
aanpak van spelers/speelsters/kaderleden die zich ernstig misdragen hebben. Via deze nieuwsbrief
zullen wij jullie op de hoogte houden over de gemaakte afspraken en de voortgang.

35+ voetbal in Alkmaar
Wat ongeveer 2 jaar geleden ontstond als een leuk initiatief van
een aantal verenigingen in Alkmaar en Heerhugowaard is
uitgegroeid tot een groot succes. Het 35+ voetbal leeft in de
regio!
Het 35+ voetbal in Alkmaar en omgeving begon 2 jaar geleden
met een aantal kennismakingstoernooien. Vanuit deze
toernooien ontstond een enthousiaste groep mensen die sinds
dien toernooien spelen op de vrijdagavond. Dit seizoen deden er
15 teams uit de regio mee aan deze toernooien. Op vrijdag 30
augustus speelde de teams een zogenaamd selectietoernooi bij
SVW „27 om de speelsterkte te bepalen. Op deze manier konden
de teams op een eerlijke manier worden ingedeeld.

Stuur dit voetbaljournaal vooral door naar geïnteresseerden!

De deelnemende teams waren afkomstig van de volgende verenigingen: Jong Holland, AFC ‟34, SVW
‟27, WMC, Hugo Boys, DTS, Egmondia, HSV en Reiger Boys.
Uit het selectietoernooi volgende een poule-indeling. Op 13 september, 27 september en 1 november
organiseerde elk team per poule, één maal een toernooi op het eigen sportpark. Helaas ging de
toernooironde van 11 oktober niet door vanwege weersomstandigheden. De toernooien verliepen
sportief en gezellig. Het overheersende gevoel was positief. “Heerlijk om met je oude maten te
voetballen tegen leeftijdsgenoten” was een veel gehoorde kreet. Op 8 november werd er een
afsluitend toernooi gehouden bij Reigerboys in Heerhugowaard. Op basis van de resultaten werden 3
groepen gemaakt. Per poule werd er een winnaar gekroond.
Op 26 november is er een evaluatiebijeenkomst bij AFC ‟34. Hier wordt ook een plan gemaakt voor
een nieuwe competitie in het voorjaar van 2014. Heb je interesse om mee te doen met je club? Kom
dan naar deze bijeenkomst en laat je horen. Aanvang: 19:30 uur.

Bijeenkomst wedstrijdsecretarissen
Op maandag 18 november organiseert de KNVB een bijeenkomst voor wedstrijdsecretarissen in
Alkmaar. Wekelijks worden er duizenden wedstrijden gespeeld op de Nederlandse velden. Elke week
weer een flinke organisatorische klus om alle wedstrijden op het juiste moment, op de juiste locatie en
op je juiste tijd te laten beginnen. Het liefst ook nog met een (opgeleide) scheidsrechter.
De verantwoordelijkheid voor deze taken ligt vaak bij de wedstrijdsecretaris. Om deze mensen te
helpen organiseert de KNVB een bijeenkomst waar wedstrijdsecretarissen vragen kunnen stellen aan
competitieleiders en verenigingsadviseurs van de KNVB. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen
te delen met andere verenigingen. Geïnteresseerd? Kom op 18 november naar Kolping Boys.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar jorrit.smit@knvb.nl.

Clubnieuws Alkmaar
Op 23 oktober organiseerde sv Koedijk een
4x4 toernooi voor pupillen op het sportpark.
Een erg leuke dag voor alle kinderen. Speciaal
voor deze dag gaf FC Volendam trainer Hans
de Koning een training aan alle aanwezige
jongens en meisjes.
In de jaarvergadering van AFC ’34 hebben de leden ingestemd met de plannen voor een nieuw
sportcomplex. Unaniem stemde de leden voor het plan van het bestuur, dat bestaat uit 3
kunstgrasvelden en een compleet nieuw clubgebouw met 2 verdiepingen. Of de plannen doorgaan is
nog de vraag, want de plannen kunnen pas worden uitgevoerd als de gemeente Alkmaar en AZ
definitief een akkoord hebben over de locatie van het nieuwe sportpark van AZ naast dat van AFC ‟34.
Vervelend nieuws bij Flamingo’s 64. De zware storm van 28 oktober heeft voor flink wat schade
gezorgd aan de kantine. Een deel van het dak waaide los en viel tegen de ingang van de
kleedkamers. Klik hier voor een filmpje.
Kolping Boys is dit seizoen weer gestart met de Herman de Reus-Vriendenclubbokaal. Dit is een
onderlinge competitie tussen teams van de vereniging. Het team dat aan het einde van het seizoen
gemiddeld de meeste punten heeft, wint de trofee. Ook voor de tweede plaats is een mooie prijs
beschikbaar. Herman de Reus was erelid van Kolping Boys en jarenlang betrokken bij de club.
Wethouder van sportzaken Peter de Baat opent op 9 november het nieuwe jeugdveld bij csv Jong
Holland. Dit speciale kunstgrasveld voor de jongste jeugd is gerealiseerd door een goede
samenwerken tussen gemeente en vereniging. Een mooi resultaat voor de vereniging.
De Scheidsrechtersvereniging Alkmaar organiseert ook dit jaar weer een technische dag voor alle
geïnteresseerden. Zoals gebruikelijk zal deze plaatsvinden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
In 2014 dus op 4 januari. Kijk voor meer informatie op de website van de scheidsrechtersvereniging.
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De KNVB veel producten beschikbaar heeft op gebied van arbitrage?
Naast de cursussen kunnen verenigingen bijvoorbeeld een spelregelavond aanvragen. Een betaald
voetbalscheidsrechter komt dan naar de club om spelregels te bespreken en een quiz te doen. Een
leuke en leerzame avond voor alle mensen op en om de velden. Voor meisjes is er ook een speciale
activiteit, namelijk de Girls Only spelregelavond. Een vrouwelijke scheidsrechter komt dan de
spelregels toelichten en vertellen over de mogelijkheden voor vrouwelijke scheidsrechters bij de
KNVB. Voor scheidsrechters is er weerbaarheidcursus beschikbaar. Scheidsrechters leren dan
omgaan met bepaalde situaties op velden. Geïnteresseerd in één of meerdere producten? Mail dan
naar West1-scheidsrechterszaken@knvb.nl

Vanaf volgend seizoen wordt gestart met het spelregelbewijs voor B-junioren?
Het spelregelbewijs is een maatregel uit het actieplan “Tegen Geweld, Voor Sportiviteit” van de KNVB.
e
2 jaars B-junioren moeten in seizoen 2014/2015 een spelregeltoets maken en die met goed gevolg
afleggen. Vanaf april 2014 komt er een online platform waar de spelers de spelregels kunnen leren.
Op dit platform zal ook vanaf september 2014 de toets te maken zijn. Wil je meer informatie of wil je al
aan de slag met spelregels? Mail naar Danny.vanVelzen@knvb.nl.

Meetellen in mannenwereld
Ook in deze regio krijgt het meisjes- en vrouwenvoetbal steeds meer voet aan de grond. Niet alleen de twee
hoogst spelende clubs - Reiger Boys en Kolping Boys - beschikken over een flinke damesafdeling, bij veel
andere verenigingen zit de groei er eveneens goed in.
Zo heeft Limmen momenteel in de jeugd maar liefst 110 meisjes rondlopen. ,,Bij Limmen telt de
meisjes/vrouwenafdeling echt mee", aldus secretaris Kees Rood. ,,Vooral op het sociale vlak zorgen de vrouwen
voor een gezellige sfeer op en rond de velden. Maar ook op sportief en competitief gebied zijn ze zeker geen
ondergeschoven groep. Ze hebben een eigen gecertificeerde hoofdtrainer, net als elke geleding."
Waar bij Berdos de meisjes de snelst groeiende categorie binnen de jeugdafdeling vormen, zijn ze bij Koedijk
bezig het damesvoetbal een boost te geven. ,,We willen het meer een eigen gezicht geven", zegt Ilse Levering,
voorzitter van de meisjes- en damesafdeling. ,,We streven naar een selectieteam en een recreatief team in alle
leeftijdscategorieën. Daarnaast willen we de dames en meiden die bij ons voetballen meer faciliteiten bieden die
speciaal op deze doelgroep gericht zijn. Om dit te bereiken hebben we de samenwerking gezocht met
voetbalclub Telstar. Dat heeft al tot groei geleid."
,,Ik ben tot op het bot gemotiveerd om nog meer te bereiken", gaat Levering verder. ,,Ik heb als meisje
gevoetbald en voetbal nog steeds. Ik weet dus als geen ander hoe het is om lekker elke week een bal aan je
voeten te hebben en als meisje mee te tellen in wat nog steeds een mannenwereld is."
Na een open dag in mei heeft Foresters er weer een aantal vrouwelijke leden bij gekregen. De teller staat nu op
88. ,,Je ziet onder meer oud-spelers van Foresters die dochters hebben en een fanatieke hoofd jeugdopleiding
die het damesvoetbal promoten", vertelt coördinator Carla Duin. ,,Sommige talentvolle meiden draaien met de
jongens mee in de hoofdklasse. Hebben ze meer weerstand. Er lopen nu vijf meiden bij de voetbalschool van
Telstar rond en één speelster heeft zelfs al het Nederlands elftal van haar leeftijdscategorie gehaald."
(Bron: Alkmaarsche Courant, 8 november 2013)
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