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Fred Smal stopt als TCO 

Fred Smal heeft besloten te stoppen als  

technisch coördinator onderbouw. 

Wij willen Fred bedanken voor zijn inzet de 

afgelopen twee jaar, waarin ondanks de  

Corona toch heel wat bereikt is. 

Vanaf komende seizoen neemt Emiel Eppinga 

de functie van Fred over. 

Emiel is al heel wat jaren bij de club actief als 

trainer en kent zijn weg binnen SVW. 

Wij wensen Emiel het komend seizoen veel 

succes toe. 

De stemperiode is afgelopen en de stemmen 

zijn geteld en SVW’27 mag zich een jaar lang 

gemeentewinnaar van Heerhugowaard  

noemen. 

Aan de verkiezing deden 2165 sport- en  

cultuurclubs mee en er zijn 152000 stemmen 

uitgebracht. 

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel 

van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport 

biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, 

een netwerk en financiële ondersteuning. Om 

ze sterker te maken, voor nu en in de  

toekomst. 

Club  van  het jaar 

Schoolvoetbal toch nog succes 

Nadat duidelijk werd dat de maatregelen het 

mogelijk maakte heeft de schoolvoetbal 

commissie een wereldpresentatie geleverd 

door in een recordtijd het 36e schoolvoetbal-

toernooi van Heerhugowaard te organiseren.  

In de laatste 2 weken van het seizoen streden 

20 scholen en 75 teams om de beker en  

ondanks de beperkingen (helaas geen publiek 

en geen horeca) was het enthousiasme groot. 

 Mede dankzij de medewerking van stagiaires 

van het ROC en Trinitas verliep alles weer  

vlekkeloos.  

Op de website van SVW kan je meer foto’s 

bekijken. 

 

 

 

Zomerstop 

Zaterdag 25 juni zijn de laatste wedstrijden 

van het seizoen gespeeld. De velden A en C 

zijn al enige tijd in groot onderhoud en vanaf 

maandag 28 juni begint ook het  

zomeronderhoud van de overige grasvelden. 

Dit onderhoud duurt t/m week 34. Dat  

betekent dat de velden pas vanaf maandag 

24 augustus weer gebruikt mogen worden 

voor wedstrijden en trainingen. 

https://www.svw27.nl/1/1408/schoolvoetbaltoernooi-2021-een-groot-succes-bij-svw27-aangepast-met-de-uitslagen/


De voorbereiding voor het seizoen 

2021-2022 zijn weer in volle gang. 

Hopelijk wordt dit weer een normaal 

seizoen zonder Corona beperkingen. 

De teams voor het nieuwe seizoen zijn 

al ingeschreven bij de KNVB en zoals 

het er nu naar uit groeien we met 3 

teams. 

 

Het nieuwe seizoen begint in het  

weekend van 5 en 6 september. De 

senioren en de O13 t/m O19 beginnen 

eerst met 3 bekerwedstrijden. De  

pupillen (O7 t/m O12) spelen het  

seizoen in 4 fases en in de 1e fase 

begint meteen op zaterdag  

5 september. Bij iedere fase worden de 

teams opnieuw ingedeeld aan de hand 

van de resultaten van de vorige fase. 

 

De O13 t/m O15 teams (behalve de 

JO13-1) spelen het seizoen in 3 fases 

waarmee begonnen wordt na de  

bekercompetitie. De overige  

jeugdteams spelen de competitie in 

een najaars- en een voorjaarsreeks.  

 

De senioren tenslotte spelen 1  

volledige competitie.  

Seizoen 2021-2022 
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Heerhugowaard en Langendijk 

Natuurlijk willen we de administratie zo 

goed mogelijk op orde hebben en zeker 

aan het begin van het seizoen is dit 

belangrijk. Daarom moeten alle leden 

de wijzigingen zo snel mogelijk  

doorgeven aan de ledenadministratie, 

zeker de aan- en afmeldingen. 

Leden die zich alsnog willen afmelden 

moeten dit zo snel mogelijk doen bij de 

ledenadministratie 

(ledenadministratie@svw27.nl), anders 

zijn wij gedwongen om alsnog kosten in 

rekening te brengen voor het nieuwe 

seizoen.  

Nieuwe steiger 

De Gemeente Dijk & Waard stelt  

subsidies beschikbaar voor activiteiten 

of initiatieven om de integratie en  

samenwerking tussen de gemeente 

Heerhugowaard en Langendijk te  

bevorderen. Het volgende plan is ter 

goedkeuring aan de gemeente  

voorgelegd:  

 

Een selectie van spelers van de  

Heerhugowaardse voetbalclubs speelt 

op 28 augustus tegen een selectie van 

de Langedijkse clubs. Elke club levert 

hetzelfde aantal spelers. Dus WMC 

evenveel als Reiger Boys, KSV en  

SVW ‘27.Dat zullen er naar schatting 

dus 3 of 4 per vereniging zijn.  

Het gaat om 1 wedstrijd aan het einde 

van de zaterdagmiddag 28 augustus 

Daarvoor een wedstrijd van oud  

Langedijk / Heerhugowaard tegen een 

prominent artiestenteam of oud Ajax of 

oud AZ om publiek te trekken.  

De wedstrijden vinden plaats op het 

complex van LSVV .Men verwacht veel 

publiek, zeker omdat de Zuurkoolcup 

dit jaar niet doorgaat .  

Ledenadministratie 

De GZM heeft onze trouwe vrijdag  

onderhoudsploeg verrast met een  

nieuwe werksteiger. De oude steiger 

hebben ze ruimschoots versleten met 

hun inzet van alle afgelopen jaren! 

Elke vrijdag zetten deze vrijwilligers 

onder leiding van Bas Maas zich in om 

diverse klussen aan ons complex te 

doen zoals onderhoud doelnetten, het 

plaatsen van en onderhoud plegen aan 

reclameborden en klussen aan onze 

kantine en kleedkamers. 

Vindt u het ook leuk om op de vrijdagen 

iets voor onze club te betekenen? 

Spreek op een vrijdag Bas Maas aan 

op de club of mail je interesse 

naar:  vastgoedterreinen@SVW27.nl 

Relocatie SVW’27 

Update A en C veld 

De mogelijke relocatie van SVW en 

Tornado zijn onderdeel geworden van 

de plannen om Centrumwaard te gaan 

aanpassen om ons Sportcomplex de 

Kabel te gaan verbinden met  

Centrumwaard en het Rosarium park. 

SVW zit sinds de oprichting als menig 

ander complex aan de rand van  

Heerhugowaard maar door alle  

bebouwingen van nieuwe wijken om 

ons heen in de laatste 40 jaar zijn we 

inmiddels een centraal sportcomplex 

binnen Heerhugowaard geworden. 

Dat gevoel wil men gaan versterken 

door 3 functies centrumwaard, het 

Rosariumpark, Waardergolf, Trinitas en 

het sportcomplex de Kabel met elkaar 

te gaan verbinden waarbij men kijkt 

naar een open structuur. 

In de fase waarin we nu zitten worden 

er verkenningen en plannen gemaakt 

om dit vorm te geven een zogenaamd 

vlekkenplan waarin de behoeftes van 

SVW , Tornado en de gemeente worden 

meegenomen. 

De toekomst is wel dat we samen met 

onze goede buurman Tornado in 1 

clubgebouw gaan zitten waarin beide 

onze eigen identiteit willen houden  

Vragen ?  stel ze gerust via:  

vastgoedterreinen@svw27.nl 

Het onderhoud aan het A en C veld is in 

volle gang bezig. Nadat de graslaag is 

gerooid en dit als berg op de parkeer-

plaats is gestort, hebben ze de onder-

grond verbeterd door deze te doorspit-

ten en te frezen. 

De velden zijn daarna met een kilver-

bak geprofileerd en op hoogte gebracht 

met een lichte glooiing. 

Als laatste is het gras gezaaid en heeft 

men tijdens de droge periode de velden 

flink bewaterd. Door het mooie weer 

zien we nu de 1e sprieten er al door-

heen komen en kunnen we uitkijken 

naar een mooie nieuw A en C veld. 

Het doel van deze renovatie is dat we 

een sterkere grasmat krijgen die dieper 

gaat wortelen zodat de kauwen geen 

plukken gras eruit kunnen trekken op 

zoek naar de engerling. 

mailto:ledenadministratie@svw27.nl
mailto:vastgoedterreinen@svw27.nl
mailto:vastgoedterreinen@svw27.nl


Inschrijven bedrijventoernooi kan nog steeds 

Aanmelden via bedrijvenvoetbal@svw'27 of bij Peter de Groot, telefoon 06-34484740.  

Voor meer informatie ga je naar de website van SVW’27. 

Programma Waardcup 2021 

 

 

Laatste kans om in te schrijven voor Soccer event 

https://www.svw27.nl/1/1407/bedrijventoernooi-van-heerhugowaard-op-vrijdag-17-september-2021/
mailto:bedrijvenvoetbal@svw'27
https://www.svw27.nl/1/1407/bedrijventoernooi-van-heerhugowaard-op-vrijdag-17-september-2021/

