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Actualiteiten en recente ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het sportpark
Voetballen en beperkingen
Gelukkig kan er weer getraind
worden, al balen we er enorm van
dat er nog steeds geen competitie
mogelijk is. Die onderlinge strijd met
andere clubs geeft extra motivatie
voor de trainingen en geeft veel
spelers een concreet doel. We zijn er
trots op dat jullie, ondanks alle
beperkingen, samen met de trainers
actief blijven trainen.
Op zaterdag zien we veel initiatieven
met onderlinge wedstrijdjes en
toernooitjes in allerlei vormen. Goed
bezig! We hebben nog geen idee of
er later dit voorjaar nog meer
mogelijk wordt. Laten we het hopen.

Voorbereiding seizoen ’21-‘22
We zijn inmiddels gestart met de
voorbereiding voor het nieuwe
seizoen. Via de trainer van je eigen
team heb je als het goed is al de
vraag gehad of je doorgaat met
voetballen. Dat hopen we natuurlijk
van harte.
Laten we hopen dat er in de loop
van dit jaar weer meer ruimte komt
voor het voetbal zoals we dat
gewend waren. Met een spannende
competitie, ouders en andere
toeschouwers langs de zijlijn, een
gezellig drukke kantine. Tot die tijd
maken we er samen het beste van!

Dit voetbalseizoen is helaas ook weer een seizoen met veel beperkingen.
Middels deze mail informeren we jullie over de ontwikkelingen op het
voetbalpark. Ook blikken we vooruit op de rest van het seizoen.
De drainage doet het weer
De afgelopen jaren konden bij slecht weer trainingen vaak niet doorgaan. De
velden waren te nat. Dit probleem hebben we aangepakt. Onder de velden
liggen drainagebuizen die zorgen dat regenwater sneller wordt afgevoerd. Deze
buizen waren verstopt geraakt. Door een grote schoonmaakbeurt stroomt het
regenwater nu weer sneller weg. Daarmee houden we de velden langer
bespeelbaar. We verwachten dat we hierdoor minder vaak trainingen of
wedstrijden hoeven af te lassen.
Nieuwe goals en verlichting
We hebben een aantal goals vervangen door nieuwe lichtgewicht goals.
Daarmee zorgen we voor voldoende goals om mee te trainen. Ze zijn bovendien
makkelijker verplaatsbaar.
Ook hebben we verlichting geplaatst op het kleine trainingsveld bij de ingang
van het sportveld. Daardoor kan hier ook getraind worden in het najaar en
voorjaar, als het nog vroeg donker is.
We zijn in gesprek met de gemeente Roerdalen en de andere voetbalclubs in
onze gemeente over ledverlichting. We onderzoeken of het haalbaar is om de
verlichting van de velden aan te passen naar ledverlichting. Daarmee dragen we
bij aan duurzaamheid en besparen we jaarlijks veel geld op onze energiekosten.
We verwachten hier in de loop van dit jaar duidelijkheid over.
Opknapbeurt clubgebouw
Afgelopen jaar zijn alle douches, de toiletten en de kantinekeuken voorzien van
nieuwe tegels. Ook heeft een groep vrijwilligers de kantine aangepast. De
statafels en barkrukken zijn van een nieuwe verflaag voorzien. Waar mogelijk
hebben we de clubkleuren gebruikt.
Kortom, er is de afgelopen maanden hard gewerkt om ons voetbalpark te
verbeteren. Wij zijn er klaar voor een ieder weer op het sportpark welkom te
heten.
Informatie over activiteiten en toernooien: zie pagina 2.

FC ROERDALEN

Toernooien en activiteiten
Regio-cup:
De KNVB heeft reeds een competitie-indeling op voetbal.nl gepubliceerd voor de Regio-cup. We hopen dat de Regio-cup
van de KNVB vanaf mei gespeeld kan worden. Dat is een kleine competitie waarbij weer tegen andere verenigingen
gespeeld kan worden. Het wel/niet doorgaan hiervan is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot
het coronavirus en de maatregelen genomen door de overheid in dit kader.
Toernooien FC Roerdalen:
Hopelijk kunnen onze eigen toernooien ook dit jaar weer plaatsvinden. Dit is, net als andere jaren, bedoeld voor clubs
tot ver buiten onze regio. Het is nog altijd zeer onzeker of dit toernooi door kan gaan. We zullen op tijd besluiten over
de haalbaarheid en jullie hierover informeren.
Vanwege het mogelijk plaatsvinden van de Regio-cup in de maanden mei en juni, de maatregelen van de overheid en
het jaarlijks geplande onderhoud wordt gezocht naar een passende datum. Zodra er meer zicht is bovengenoemde
factoren zullen we de data spoedig communiceren. De data op onderstaande posters kunnen dus nog wijzigen.
Eigen activiteiten:
Tegen het einde van het seizoen wil de jeugdafdeling zelf wat organiseren voor onze eigen leden. Per jaarlaag zorgen we
voor de best passende opzet. We spelen dan alleen met spelers van onze eigen club. Meer informatie ontvang je t.z.t.
via de jeugdleider van je team.
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