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Samen leveren we meer dan voetbal! 14-05-2021 Jaargang 2, nr. 3 

Waard cup 

Ook dit jaar zal er weer een Waard Cup  

gehouden worden. Organisator is KSV, zij  

bestaan dit jaar 75 jaar. Het toernooi zal  

worden gehouden van 15 t/m 22 augustus. 

Verdere informatie volgt nog.  

Schoolvoetbal 2021 

Vanuit de scholen is er een grote vraag om dit 

seizoen toch nog het schoolvoetbal te  

organiseren.  

Voorlopig staat dit toernooi daarom gepland in 

de maand juni maar alles hangt natuurlijk af 

van de maatregelen van het kabinet.  

 

In principe zal het toernooi ook doorgang  

hebben als de kantine en de kleedkamers 

gesloten moeten blijven, maar de uiteindelijke 

beslissing over het doorgaan zal afhangen van 

de praktische haalbaarheid.  

 

Zomerstop en zomeronderhoud 

Het einde van dit bijzondere seizoen komt 

alweer in zicht en de gemeente is al begonnen 

met het zomeronderhoud. Vanaf maandag 19 

mei zullen het A– en C veld flink worden  

aangepakt. Het laatste groot onderhoud van 

deze velden is al geruime tijd geleden. De 

toplaag van zal worden verwijderd waarna de 

ondergrond zal worden bemest en verbeterd. 

Vooral het A- en het C-veld hebben de laatste 

jaren erg veel last van kauwen die op jacht 

waren naar engerlingen (=larven van een  

kever) die grote plaggen gras stukpikken en 

weggooien. Het doel van de behandeling is dat 

de grasmat dieper gaat wortelen waardoor de 

kauwen de engerlingen niet kunnen vinden en 

pakken en het gras niet meer zullen vernielen. 

Dit onderhoud duurt ongeveer 15 weken en 

daarom is in overleg met het bestuur besloten 

om hier op tijd mee te beginnen zodat de  

velden er aan het begin van het nieuwe  

seizoen weer pico bello bij liggen. 

Ook de andere velden krijgen vanaf maandag 

28 juni weer het jaarlijkse zomeronderhoud en 

mogen daarom t/m zondag 22 augustus niet 

gebruikt worden.  

Het bestuur heeft besloten dat het complex 

gesloten zal zijn vanaf maandag 28 juni t/m 

zondag 15 augustus. Er mag in die periode 

niet getraind of gespeeld worden op het  

sportcomplex. In de week van 16 t/m 22  

augustus is het beperkt mogelijk om te  

trainen. Teams die dat willen kunnen hiervoor 

contact opnemen met het bestuur.  

Inname kleding en materialen 

Zoals elk jaar zal de voetbalkleding en  

trainingsmaterialen weer ingeleverd moeten 

worden. Dit zal plaats vinden vanaf maandag 

14 juni. De definitieve tijden en dagen komen 

spoedig op de site te staan. 

Stem voor de club van het jaar 

Wat een uitdagend jaar is het geweest! Ons 

Jeugdbestuur heeft zoveel mogelijk leden aan 

het sporten weten te houden door toernooitjes 

te organiseren, de senioren tot 27 mogen 

weer voetballen, het hoofdbestuur heeft een 

digitale Algemene Leden Vergadering  

gehouden en de vrijwilligers zijn zich blijven 

inzetten om het terrein en de gebouwen op te 

knappen! Wij zijn trots op de veerkracht die 

SVW '27 het afgelopen 

jaar heeft getoond, jullie 

ook? 

 

Stem dan hier op ons! 

https://www.clubvanhetjaar.nl/#did7615


NIEUWSBRIEF SVW’27 

Tijdens de online ledenvergadering op 26 maart zijn wij  

uitgebreid ingegaan op de relocatie en ook bij de  

nieuwjaarsreceptie van 2020 is er al iets over gezegd. Er zijn 

plannen om de accommodaties (kantine, kleedkamers en  

tribune) van SVW'27 en Tornado te verhuizen naar de andere 

kant van de sloot. De ingang van het sportpark zou dan komen 

bij de Beukenlaan (Waardergolf). De vrijkomende locatie 

(parkeerplaats, accommodatie, tribune, het A-veld en de velden 

van Tornado) komt dan beschikbaar komen voor woningbouw. 

Om het verlies aan velden te compenseren krijgt SVW'27 dan 

minimaal 1 extra kunstgrasveld. 

 

Er zijn plannen om de wijk Centrumwaard flink op te knappen. SVW'27 en Tornado zitten aan de rand van Centrumwaard en 

zijn betrokken bij deze plannen. Er is behoefte aan een multifunctioneel sportpark met voldoende parkeerplaatsen en een 

goede verkeersafwikkeling. 

Onze eigen accommodatie is flink verouderd en voldoet niet aan de huidige eisen vanuit het sportakkoord en voor  

verduurzaming. De energie- en onderhoudskosten zullen flink gaan toenemen de komende jaren. De vereniging staat  

daarom voor een belangrijke keuze: óf flink investeren in verduurzaming van de huidige accommodatie, óf meedenken met 

de plannen voor een verhuizing naar een nieuwe energie neutrale accommodatie. 

Voor beide keuzes heeft het bestuur een plan gemaakt met een gedegen financiële onderbouwing. 

De voorkeur is om samen met Tornado een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie aan de Beukenlaan te bouwen over 

5 tot 6 jaar (dus voor het 100-jarig jubileum). 

     -Een ontmoetingsplek voor sport, onderwijs, recreatie en maatschappelijke functies 

     -Een duurzaam sportpark in een groene omgeving geïntegreerd met het huidige park 

     -Samenwerking met Tornado maar beide verenigingen blijven zelfstandig en behouden hun eigen identiteit.  

De oriëntatiefase is afgerond en we beginnen nu aan de volgende fase waarin de plannen uitgewerkt zullen worden. We 

zullen de leden blijven informeren en in een toekomst ook betrekken in de uitwerking.  

 

Als er vragen zijn over dit onderwerp, stuur dan een mail met je vraag naar het volgende mailadres:  

vastgoedterreinen@svw27.nl 

Uit de bestuurskamer: Relocatie accommodatie 

Barca Academy groot succes 

Van 2 t/m 4 mei hebben wij op ons SVW complex de Barcalona 

Academy mogen verwelkomen. Het B-veld werd met banners van 

Barcelona aangekleed met mooie foto’s van Camp Nou en Johan 

Cruyff. 

De kinderen werden op ons gesloten complex verwelkomd en 

onder begeleiding naar hun kleedkamers gebracht, waar ze zich 

mochten omkleden in hun Barca outfit. Na het omkleden werden 

ze per team, welke vernoemd was naar de grote Barca spelers 

zoals Messie, Frenkie de Jong en Griezmann, achter hun trainers 

in een keurige rij naar het veld begeleid, terwijl over de speakers 

de echte Barca hymne klonk. 

De teams waren op leeftijd ingedeeld en hebben zich drie dagen 

lang de speelstijl van Barcelona mogen aanleren. Ook discipline 

hebben hoort hierbij, dus de materialen zoals ballen, hesjes en bidons werden keurig op een rij langs het veld neer gezet 

Het plezier stond natuurlijk voorop en dat kon je echt zien aan alle vrolijke gezichten!   

Er werd elke dag een gezonde lunch geregeld en tussen de trainingen door werd een leuke sport quiz gedaan. Op de laatste 

dag kreeg elke deelnemer na het afsluitende Champions League toernooi, een certificaat en werden de prijswinnaars  

gehuldigd op de hoofdtribune van SVW ‘27. 

Op de zondagavond voor het evenement kreeg onze groep onderbouw trainers uitleg van de Barca trainers over de speelstijl, 

trainingsmethode en de Barca filosofie. Op 3 en 4 mei hebben een aantal trainers stage mogen lopen wat erg leerzaam is 

geweest De trainersavond en stage is mogelijk gemaakt door de GZM, waarvoor dank! 

Als SVW ‘27 kunnen we met trots terugkijken op drie mooie dagen met tevreden kinderen, zij hebben een blijvende  

herinnering aan dit evenement. 

mailto:vastgoedterreinen@svw27.nl


Flyer webshop SVW’27 

 

De openingstijden van de webshop zijn: 

Dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. 

Een afspraak maken kan ook via het mailadres: kledingfonds@svw27.nl  

mailto:kledingfonds@svw27.nl

