
Jaarverslag voetbal Sporting Andijk seizoen 2016 / 2017 

Het derde seizoen van Sporting Andijk. Een seizoen met onder andere landelijke onrust over 
kunstgras, hulp aan onze door brand geteisterde buurman VVW, pilots voor het nieuwe 
pupillenvoetbal, een verkennend gesprek over het toekomstige selectievoetbal en een heuse 
meideninterland op onze velden. Maar vooral een seizoen met veel wekelijks spelplezier en 
inzet van al onze vrijwilligers, in de verschillende commissies en/of op het veld. Heel veel 
dank aan iedereen die zich belangeloos voor de club inzet. Zonder vrijwilligers is de 
vereniging nergens!  

Onze dank aan de vrijwilligers die in (of na) dit seizoen gestopt zijn. Omdat ik niemand wil 
vergeten noem ik geen namen. Heel veel dank voor jullie vaak jarenlange inzet en de bijdrage 
aan onze vereniging! We hopen in de toekomst nog eens een beroep op jullie te mogen doen.  

Het was een seizoen met twee gezichten voor de zaterdagselectie. Enerzijds een goede derde 
plaats voor het eerste elftal met als beloning de nacompetitie voor promotie. Dit was een mooi 
afscheid voor trainer Jan Berkhout en zijn vaste adjudant Marcel Groot. Anderzijds de krapte 
aan spelers, die er voor het lopende seizoen toe heeft geleid dat de selectie alleen nog uit het 
eerste elftal bestaat. Een uitdaging voor de nieuw aangestelde trainer Mark Vijn en zijn staf.    

Het eerste zondagelftal heeft een lastig seizoen gehad, maar uiteindelijk goed gepresteerd met 
handhaving zonder nacompetitie. Het tweede elftal leek lang op koers te zijn voor het behalen 
van het kampioenschap, maar helaas lukt dat net niet. Een verdienstelijke tweede plaats was 
het eindresultaat.  

Het leek het laatste seizoen van de zaalvoetbaltak te zijn. Dit vooral door een gebrek aan 
vrijwilligers. Gelukkig heeft Nico Hooiveld veel taken op zich genomen, waardoor ook in het 
seizoen 2017-2018 zaalvoetbal gespeeld kan worden binnen Sporting Andijk.  

Aan het einde van het seizoen heeft de voetbalcommissie een metamorfose  ondergaan. 
Marcel Aker volgde Jaap Kwantes als voorzitter van het dagelijks bestuur van de vereniging 
op en Bas de Wit en Atie Jonker zijn gestopt. De nieuwe voetbalcommissie bestaat uit Stefan 
Smit, Dirk Jan Visser en Stef Mellema.   

Tot slot wil ik de Club van 50 en hun leden bedanken voor hun jaarlijkse bijdragen aan de 
voetbaltak. Wij worden ontzettend geholpen door de bedragen voor ballen, doelen, cursussen 
en ga zo maar door. Ik roep daarom ook een ieder op lid te worden van deze Club!  
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