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Het 2e seizoen van Sporting Andijk ligt al weer achter ons. Een jaar waarin de vrijwilligers 

van onze voetbaltak zich wederom van hun goede kant hebben laten zien.  
 
Hard is er gewerkt door de technische commissies van zowel de jeugd als die van de senioren 

om alle teams in te delen en te voorzien van trainers en coaches. Vele uren is er gewerkt om 
jong en oud de wei in te krijgen. Van onze kant zijn wij deze commissies opnieuw veel dank 

verschuldigd. 
 
Helaas is het ons niet gelukt de jongens van de B1 binnenboord te houden. Zij hebben hun 

heil inmiddels elders gevonden.  
 

Het meidenvoetbal wint duidelijk aan populariteit en dat merkt gelukkig ook onze vereniging.     
Het is mooi om te zien dat de trainingen goed worden bezocht en dat het plezier van hun 
voetbalspel er werkelijk van af spat. 

 
Ook bij onze jongste jeugd ziet het er goed uit met voor alle categorieën een enthousiaste 

doelgroep coördinator. Zij zijn de vraagbaak voor de trainers en coaches binnen hun 
doelgroep.   
 

De beide selecties van de zaterdag en de zondag hebben hard geknokt voor lijfsbehoud in de 
3e respectievelijk de 4e klasse. Een ongemeen spannend einde van de competitie heeft er voor 

gezorgd dat beide selecties in het nieuwe seizoen weer in dezelfde klasse mogen meestrijden. 
 
Opnieuw hebben we weer prachtige en druk bezochte voetbalevenementen gehad op ons 

sportcomplex. Het Hemelvaarttoernooi en het wederom over 2 zaterdagen verdeelde 
jeugdtoernooi waren een daverend succes. Het jeugdtoernooi had zelfs een internationaal 

tintje doordat ook een Duits meisjesteam zich had ingeschreven.  
 
De zaalvoetbal heeft een moeilijk jaar achter de rug met name door een terugval in het aantal 

leden en een minimale aanvoer van nieuwe jeugdleden. Gedacht werd zelfs om het seizoen 
2016-2017 te stoppen. Gelukkig hebben de sterke schouders van de zaalvoetbalcommissie 

nieuwe kansen en energie gepakt en zal er komend seizoen weer in het Sporting Andijk tenue 
worden gespeeld.  
 

De materialencommissie heeft er ook dit seizoen weer voor gezorgd dat o.a. ballen, netten en 
vlaggen daar waar nodig tijdig werden besteld. Het lijkt allemaal zo gewoon maar deze 

mannen verdienen onze dank. 
 
De scheidsrechterscommissie draaide op volle toeren. Alle wedstrijden werden voorzien van 

een scheidsrechter. Het adopteren van een jeugdelftal door de selectie teams is een schot in de 
roos geweest. Wekelijks staan er selectieleden een jeugdwedstrijd te fluiten. Samen maken we 

de vereniging sterk! 
 
Onze beide wedstrijdsecretarissen mogen zeker niet ontbreken in dit jaarverslag. Al vele jaren 

zijn ook jullie in touw voor onze vereniging. Veelal op de achtergrond maar o zo belangrijk. 
  

Vanaf deze plaats nogmaals heel veel dank aan onze voetbalvrijwilligers. Zonder jullie hulp 
zouden we de vereniging niet draaiende kunnen houden. Ook de vrijwilligers van de 



maandagochtendploeg zijn we veel dank verschuldigd, al doen we hen met de titel 

maandagochtendploeg werkelijk te kort. Deze mannen zijn dagelijks op en om de velden aan 
het werk. Jullie vele werk komt overigens ten goede aan de gehele vereniging. 

 
Helaas hebben wij het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een trouwe supporter van 
het eerste uur mevrouw Jeltje Ruiter. Jeltje was zo lang ik mij kan heugen langs de velden te 

vinden van het toenmalige AVV voorzien van haar onafscheidelijke AVV sjaaltje. Zij zal in 
onze herinnering voortleven. 
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