
Koerier
S E I Z O E N  2 0 2 0  - 2 0 2 1CODa

Coda di Cavallo kijkt reikhalzend uit naar komend voetbalseizoen

AVC meisjes onder 13 maken zich op voor debuut meisjescompetitie
Ruim een jaar geleden debuteerden ze als team in de jongenscom-
petitie onder 11 jaar en nu maken ze met hun debuut in de meisjes-
competitie MO13 weer een stap voorwaarts.  Daarmee kan gesteld 
worden dat de meisjes, acterend onder de ‘geuzennaam’ FC  Coda di 
Cavallo (italiaans voor FC Paardenstaart) een stormachtige ontwik-
keling doormaken. Het is nu aan de trainers Mario Corthals en Theo 
Rabout, die worden ondersteund door Niek de Taeye en Tijs Schol, 
het team klaar te stomen voor deze nieuwe uitdaging.

Voorjaar 2019 ontstond dit team uit een spontane aanmelding van 
10 nieuwe speelsters in de leeftijdsklasse 9 tot 11 jaar. De meesten 
met beperkte voetbalervaring maar er was geen gebrek aan enthou-
siasme en inzet. Daarnaast sloten 3 meisjes aan die al enkele jar-
en ervaring hadden in gemengde teams van de Aardenburgse AVC. 
Een unieke ontwikkeling want zo was er ineens sprake van een 
meisjesteam met enkel meisjes woonachtig in Aardenburg en Eede. 

Trainer Mario Corthals stelt “vanaf de eerste training was de train-
ingsopkomst bijzonder goed en was het ook voor ons een unieke er-
varing te zien hoe snel iedereen het oppakte en het team gedurende 
de competitie evalueerde”. Theo Rabout vult aan “aan het einde van 
het jaar was onze gezamenlijke conclusie dat we bij iedereen een 
groei in de prestatiecurve hebben kunnen constateren”. Beide train-
ers ervaarden dat het trainen met enkel meisjes in het team toch een 
andere aanpak vergt. Maar ook dat verliep vrij vlot. “Als je ze maar 
een paar pauzemomenten geeft waar ze lekker kunnen babbelen” 
besluiten ze lachend.

Corthals vervolgt “Vanzelfsprekend was het met name voor de win-
terstop geen simpele opdracht om tegen de teams met overwegend  
jongens, met ook nog eens enkele jaren ervaring,  te spelen. De 
resultaten namen we zeker wel ter harte, maar we hebben ons altijd 
gericht op de vooruitgang van de spelers en het team”. De trouwe 
volgers zagen het team dan ook middels het principe van ‘de drie 
stappen vooruit en één achteruit’ ontwikkelen tot een team dat na de 
winterstop niet meer van de mat werd geveegd.

Rabout: “Net voor de winterstop werden we nog niet beloond voor 
ons werk tegen onder meer Steen en Lewedorp/Nieuwdorp. Beide 
wedstrijden werden nipt verloren. De extra energie die in de trainin-
gen in de winterstop werd gestoken, betaalde zich uiteindelijk uit in 
een eerste en klinkende 2-1 zege tegen Breskens Jo11. “  Dat dit 
vervolgens de laatste wedstrijd zou worden van de competitie kon 
men toen nog niet bevroeden. Maar ‘Corona’ noodzaakte om ook de 
voetbalactiviteiten met onmiddellijke ingang te staken. 

Maar nu kijken de Coda’s dus uit naar het komende seizoen. Na 
intensief overleg en beraad, is gekozen de stap te maken naar de 
meisjescompetitie. Dit betekent dat het merendeel van de uitwed-
strijden een tunnelpassage zal vergen maar ze kunnen zich nu wel 
meten met meisjesteams van gelijke leeftijd. Dat de toetreding tot 
de meisjescompetitie ook inhoudt dat er gespeeld zal gaan worden 
op het grote veld en dat ingooien en de buitenspelregel worden toe-
gevoegd, maakt de uitdaging enkel maar groter en interessanter. Het 
trainersduo besluit: “als we met hetzelfde enthousiasme, trainingsop-
komst, inzet en plezier de uitdaging aangaan, verwachten we met 
onze methode van 3 stappen vooruit en 1 stap achteruit, er weer een 
heel leuk en goed seizoen van te kunnen maken”. 



Coda’s schieten vanaf 19 augustus weer in actie

Na een onderbreking van 6 weken, staat de eerste training op de velden van het mooie Sportpark van Dngen gepland op woensdag 19 augustus. 
Vanaf dan zullen de trainingen zowel op maandag als woensdag plaatsvinden. De trainingssessie’s vangen aan om 18.30 uur en eindigen om-
streeks 19.45 uur.

De trainingen kennen vooralsnog een open karakter en zijn dus voor publiek toegankelijk.  De trainers sluiten echter niet uit dat enkele trainingen 
achter gesloten deuren zullen gaan plaatsvinden. Een en ander onder meer afhankelijk van de mate dat de tegenstand spionnen afvaardigt naar 
het Aardenburgse Van Dongen Sportpark

Op zaterdag 22 augustus houden we de eerste Coda-dag. Na een training in de ochtenduren zal de rest van de dag opgevuld worden met een 
Puzzel-Sneukel-Sport-Spelletjes-Doe-Dag . De dag zal een groot surprise karakter kennen.

Op zaterdag 29 augustus wordt de bal voor het eerst op de middenstip gelegd. De eerste bekerwedstrijd staat dan op het programma. De start van 
de competitie staat voorlopig gepland voor zaterdag 19 september.

    Agenda

  Woe 19/8 – eerste training

  Zat 22/8 – CodaDag

  Zat 29/8 – 1e bekerwedstrijd

  Zat 5/9 – 2e bekerwedstrijd

  Zat 12/9 – 3e bekerwedstrijd

  Zat 19/9 – aanvang competitie

Gezocht: Grensrechters
Eens de bal buiten de lijnen komt, moet die niet meer met de voeten in het spel 
worden gebracht, maar zal er vanaf nu worden ingeworpen.  Ook zal de buiten-
spelregel worden toegevoegd.

Kortom zaken die een beoordeling vragen. En voor deze beoordeling zullen we 
wekelijks een eigen  grensrechter moeten leveren. Daarom bij deze de oproep: 
wie wil er toe treden tot de Grensrechterspool-der-Coda’s. 

Het management van de Coda’s di Cavallo lijkt het een goed idee om vanuit de 
ouders een pool te vormen. Wanneer er met meerderen gerouleerd kan worden, 
wordt de belasting ook weer verdeeld.

Profielschets van de assistent-scheidsrechter (zoals ook wel de grensrechter 
wordt genoemd);

De assistent-scheidsrechter geeft aan wanneer: 

- de bal geheel buiten het speelveld is geraakt; en welke partij recht heeft op 

 een hoekschop, doelschop of inworp; 

- een speler in buitenspelpositie staat; 

- een team een wisselspeler wil inzetten. 

Enigszins en gepast onafhankelijk kunnen functioneren is een pré. 

Kandidaten voor de Grensrechterspool-der-coda’s kunnen zich melden 
via de app-groep of pb aan één van de trainers.

Sponsors:Twee versterkingen voor Coda di Cavallo

Na een spannende transferperiode is het man-
agement van de Coda’s erin geslaagd om alle 
speelsters te behouden en de selectie zelfs met 
twee uit te breiden. Beiden kwamen over van 
het gemengde AVC JO11-1 team.

Selectie AVC MO13 seizoen 2020-2021:

Nieuw:  Enya van Vaerenberg en 
 Mathilde Mokrzan (beiden AVC JO11-1)

Vertrokken: geen

Contract verlengd: Alice Buyck, Carlijn      
Raeman, Emma van Loo, Esmée Rabout, Iris 
van de Wijnckel, Isa Corthals, Jackira Flikweert, 
Jody Schol, Laura Groosman, Lotte Pielaet, 
Lynn de Taeye, Marente van Dijk en Melissa de 
Reus


