
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw bestuurslid Etiënne Mol 

Per direct treedt Etiënne Mol toe tot het Spartanen voetbalbestuur. Etiënne is al  
jaren een bekend gezicht op onze velden, voornamelijk als trainer van diverse  
juniorenteams. Een tijdje geleden gaf Etiënne aan meer te willen doen voor de  
vereniging waarbij een bestuursfunctie ter sprake kwam. De agenda van de huidige  
bestuursleden loopt over dus extra ondersteuning is meer dan welkom.  
Etiënne gaat zich als bestuurslid o.a. bezig houden met het faciliteren van de teams  
die niet tot een selectie behoren. Dat zijn teams die de laatste jaren niet altijd de  
aandacht hebben gekregen die ze verdienden, met name in de senioren. Dit in de  
breedste zin van het woord, als aanspreekpunt voor begeleiders en  trainers en  
ondersteunend aan de TC en coördinatoren. Van harte welkom Etiënne! 
 
 
 
 
 

 

Inleveren teamkleding 

Gelukkig zijn na de coronaperikelen de eerste trainingen voor alle 
voetbalteams weer opgestart en kan ieder lid weer plezier maken bij onze 
club. U bent zeer waarschijnlijk op de hoogte dat de competities niet meer 
worden opgestart en dat geeft dan ook het einde aan van dit seizoen. Zoals 
u wellicht gewend bent breekt daarmee ook de tijd aan om de beschikbaar 
gestelde teamkleding weer terug te geven aan de vereniging. Wij 
verzoeken u dan ook om voor zaterdag 13 juni de kledingtas in te leveren 
bij de vereniging. Hierbij vragen wij aan alle sporters en ouders of 
verzorgers van sporters de komende weken de beschikbaar gestelde 
kleding te retourneren bij de desbetreffende coach, begeleider. Deze zullen 
op hun beurt de volledige kledingtassen retourneren aan de vereniging.  

Nieuwe samenstelling voetbalbestuur 

Adrie Beerepoot  Voorzitter voorzittervoetbal@spartanen.nl  

Tim Koenders Technische zaken tkoenders@hotmail.com 

Etiënne Mol Facilitaire zaken etiennemol67@gmail.com 

Michael Dekker Wedstrijdsecretariaat voetbal@spartanen.nl 
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Vanuit het hoofdbestuur 

Wat heerlijk om de club weer langzaamaan tot leven te zien 

komen. En wat fijn hoe alle leden, vrijwilligers en mensen die 

Spartanen een warm hart toedragen zich inspannen om het 

sporten weer mogelijk te maken. 

In tijden van crisis leer je je vrienden kennen, dat zullen vele 

mensen waarschijnlijk de afgelopen maanden ook zelf ervaren 

hebben. Maar wat ik, als nieuwkomer binnen de club, vooral 

heb ervaren is hoe mooi het is dat Spartanen zoveel vrienden 

heeft. 

Wat is er hard gewerkt door al deze vrienden. Hard gewerkt 

aan de communicatie, de pubquiz, het nieuwe A veld, Corona 

maatregelen en de nieuwe blaashal. Dat we niet konden 

sporten heeft ons zeker niet doen stilzitten. 

Als kersverse voorzitter van de sportvereniging had ik 

misschien een iets meer gecontroleerde start van mijn 

werkzaamheden voorzien, maar ik heb nu wel in recordtempo 

vele nieuwe vrienden leren kennen. Mooie mensen bij een 

prachtige club waar we met zijn allen trots op mogen zijn. 

Tot snel bij Spartanen 

Jeroen de Vries – Voorzitter hoofdbestuur  

 

Team indelingen seizoen 2020/21 

De laatste twee maanden is het wedstrijdsecretariaat druk 
bezig om samen met de coördinatoren, coaches en trainers 
alle jeugdleden voor volgend seizoen in te delen in een team. 
Wij proberen om voor iedereen een gewenste plek te zoeken 
in een leuk team. Vanaf de JO13-1 t/m JO19-1  zal er worden 
geselecteerd en getraind onder toezicht van een KNVB 
opgeleide trainer. Deze manier van teams indelen is sinds 2 
jaar beschreven in ons Technisch Beleidsplan >>Link 
beleidsplan<<. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de 
nieuwe team indelingen voor het komende seizoen. De 
Indelingen staan vanaf deze publicatie vast, echter behouden 
wij als vereniging het recht om bij aanmeldingen van nieuwe 
leden de indelingen deels aan te passen op een later 
moment.   
 

De Blaashal 

Er wordt op dit moment druk overleg gepleegd met de 
gemeente om tot de realisatie van een blaashal te komen. De 
blaashal moet in de wintermaanden over het handbalveld 
worden geplaats zodat de handbal het hele jaar door op het 
complex kan handballen. Nog niet eerder hebben de handbal 
en de voetbal zich samen zo ingezet voor een gezamenlijk 
belang in de vereniging. Hoewel de belangrijkste gebruiker de 
handbaltak zal zijn ziet ook onze voetbaltak mogelijkheden 
om in het winterseizoen van de hal gebruik te maken. De 
doelstelling is dat de hal bij aanvang van het winterseizoen in 
oktober al beschikbaar zal zijn. De sportvereniging heeft wel 
de toezegging moeten doen aan de gemeente dat de hal 
kostenneutraal door onze sportvereniging zal worden 
geëxploiteerd. Dat is wel een uitdaging maar het bestuur ziet 
daartoe zeker mogelijkheden. Alle trainingen en wedstrijden 
op ons eigen complex is immers een prachtig vooruitzicht. Er 
worden speciale voorzieningen getroffen om de overlast in de buurt tot een minimum te beperken. Naar 
verwachting zal er tijdens de raadsvergadering van 4 juni een uitspraak worden gedaan over de haalbaarheid 
van onze plannen. 
 
Status nieuwe A-veld  

Nog meer positief nieuws: Het A veld zal deze zomer worden vervangen 
door een kunstgrasveld met kurkvulling. Gezien de ervaringen met het B-
veld is dat een veelbelovend perspectief. Projectbegeleider Wouter 
Stuive, die de gemeente bij dit traject ondersteunt, heeft goede hoop dat 
het veld in augustus klaar zal zijn. De aanbesteding is gedaan en naar 
verwachting zal in juni een beslissing worden genomen welke 
onderneming de velden (ook bij VVW en Medemblik) zal gaan aanleggen. 
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Spartanen en Corona maatregelen  
 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat Spartanen voor zowel de handbal, 
als de voetbalafdeling maatregelen heeft moeten treffen om recht te 
doen aan de noodverordening Noord Holland. Beetje bij beetje komt het 
verenigingsleven weer op gang en wij willen hierbij even kort stilstaan 
wat dit betekent voor de voetbalafdeling. 
 
Afgelopen donderdag heeft de KNVB verdere versoepelingen aangekondigd 
voor alle voetbalverenigingen, hieronder kunt u de officiële publicatie 
lezen; 

 
KNVB publicatie d.d. 28.05.2020 
Sinds de coronamaatregelen half maart onze velden en zalen leeg achterlieten, komt het voetbal 
momenteel stapje voor stapje weer terug. 
 
Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 12 jaar mochten zonder 1,5 
meter afstand van elkaar weer voetballen en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter 
afstand. Een kleine twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, weliswaar 
ook met onderling 1,5 meter afstand. Bovendien moeten op de accommodaties de 
coronaprotocollen strikt worden aangehouden om de kans op besmetting met het coronavirus 
minimaal te houden. Vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen bekend geworden:  
 

 Vanaf 1 juni mag ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen en 
trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar). 

 De herstart van binnensporten waaronder zaalvoetbal is vervroegd van 1 september naar 1 juli (nog 
geen officiële wedstrijden). 

 Gisteravond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines al op 1 juli open mogen. Eerder 
was vastgesteld dat dit pas op 1 september mogelijk zou zijn. 

 Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal 
coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid. 
 
De KNVB zal de clubs zo snel mogelijk informeren over de consequenties van de nieuwe 
versoepelingen. 
 
Na te lezen op; https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/60401/nieuwe-versoepelingen-
voor-het-voetbal 

 
Wij hopen dat de situatie zich zal blijven verbeteren zodat wij iedereen in augustus of september weer 
kunnen begroeten op onze voetbalvelden en gezellige kantine. 
 
Bedankt namens het bestuur, 
 
Adrie, Tim, Etiënne en Michael  
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