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Nieuwsbrief September 2022

Beste lezers
De maand September staat voor alle teams & clubs in teken van opstarten, voorbereidingen,
oefen- & bekerwedstrijden, vakanties, blessures, kennismakingen maar vooral ook teambuilding.
De maker van deze nieuwsbrief is dit seizoen voor het eerst aangesloten bij het vriendenteam van
SV terrasvogels 3. Daarom vooral de benadrukking op teambuilding. Vrij vertaald ook wel het
“op”bouwen. Nieuwe kleding (hierover later meer), nieuwe spelers maar vooral voor mij de
kennismaking met het begrip vriendenteam. Ik neem jullie effe mee naar wat begrippen binnen
het team. 20.00 uur trainen en 19.55 uur aankomen, veld 3 training, roken wanneer er naar het
veld wordt gelopen, van het veld wordt gelopen, in de rust en na de wedstrijd, tassen langs de lijn
van de laatkomers, vrouwen en kinderen eerst, clubscheidrechters (overigens van zeer goed niveau
bij TV en kunnen menige clubs nog wat van leren), kleedkamers vol, bier en Bacardi na afloop,
sterke verhalen en oude koeien uit de sloot.
Geloof me…. Onwijs gaaf om deze kant van het voetbal te leren kennen. Zo kan het dus ook.
Gewoon voor, tijdens en vooral na de wedstrijd plezier met elkaar te hebben.
Wat heb ik dit gemist. In een deuk liggen van onkunde i.p.v. al dat kritische gelul eromheen.
Natuurlijk willen wij alles winnen, maar ja dat gaat gewoon simpelweg niet. Dat hoort ook bij een
vriendenteam in de 5e klasse. Iedereen kent elkaar en accepteert wat men niet kan, maar
stimuleert vooral wat iemand goed kan.
Nu naar de beker wedstrijden in September (gewonnen, verloren en gelijk = balans)
1e wedstrijd gemakkelijk gewonnen zonder überhaupt hier moeite voor te hoeven doen.
2e wedstrijd verloren omdat we niet alleen met elkaar voetballen maar in deze wedstrijd vooral
tegen elkaar.
3e wedstrijd gelijkspel met een monster uitslag 5-5… Gewoon een super leuke wedstrijd met alles
waar voetbal omdraait. Goals maken, plezier hebben en wisselen wanneer je moe bent. Dit laatste
hebben wij vooralsnog iets teveel nodig. Maar zoals gezegd zijn we een team aan “builden” en
hoort dit ook bij het proces.
Tussendoor nog allerlei oefenpotjes om vooral conditie op te doen. Natuurlijk wel allemaal
gewonnen.
24 September – 1e competitie wedstrijd

Speler van de maand
Stephan le Noble
Stephan is dit seizoen voor het
eerst bij het team gekomen.
Vanaf het begin laat hij al zien
(ondanks een langere tijd niet
actief te zijn geweest) van
grote te waarde te zijn.
Oefenwedstrijden,
bekerwedstrijden (iets bij
Adelbert?) maar vooral 1e
competitiewedstrijd in
September zeer bepalend. Als
een nummer 4 scoort hij en
heeft 2 assists op zijn naam.

Editie 1

Terrasvogels 3 – VEW 3 uitslag 5-3 (4-1)

Een wedstrijdbeeld waar vooral TV3 dominant voetbal speelde en VEW leunde op 2 bepalende
spelers. Helaas klein smetje in de eerste helft met het uitvallen van de keeper van VEW en we
wensen hem sterkte de aankomende week.
Door een sterk optreden van het gehele team en hier en daar persoonlijke successen, ging het
team zeer terecht met 4-1 voorsprong de rust in. Tweede helft kende een veel rommeliger beeld,
waar VEW het meest van profiteerde. De sterk leidende scheidsrechter zorgde dat beide teams
weer op scherp werden gezet en zo tot een eindstand van 5-3 kwamen.
Voor TV3 een prima start van het seizoen en 3 punten op de Elta gehouden.
Goals gemaakt door : Stephan, Stijn, Gokhan, Bob, Robin
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