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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
 
Dit is de nieuwsbrief van november 2017.. 
 
Beste mensen, er is een nieuw kabinet, met vele nieuwe gezichten, en – wonder o wonder – jongere gezichten. Dat 
wens ik ook onze club in het bestuur toe. Niet dat onze bestuursleden zo oud en versleten zijn; allerminst. Onze 
voorzitter hangt boven zijn studieboeken om zijn carrière een push te geven. En de anderen hebben toch ook zo hun 
zaken. Ik doe nog maar eens een beroep op jullie om te overwegen toe te treden tot het bestuur. 
Ons eerste, jaja, ons eerste elftal van zaterdag: daar is wel een wonder gebeurd. Lees het bezielende verhaal van Theo 
Kuppers. En ook Jaap de Cooker laat op de site van zich horen. Met de herfst mee gaat het ze voor de wind. Desondanks 
dat is een moreel steuntje in de rug niet weg.  
 
 
Vincent Kuin 
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2. Tot u spreekt onze voorzitter 
 
Beste leden van RKAVIC 

Voetbal is de mooiste sport ter wereld. Het wordt overal gespeeld en het is makkelijk te leren en te spelen. In Nederland 

leren de meeste kinderen voetballen in een vereniging. Een vereniging is een sociaal netwerk in de omgeving en brengt 

mensen samen, het woord zelf verwijst er naar. Een vereniging zorgt voor ontspanning en vermaak. Door de vereniging 

beleven mensen sport en delen succes en verdriet.  

Ik denk dat RKAVIC hier geen uitzondering op is. Wij bezitten met alle leden een prachtig complex waar goed op kan 

worden gevoetbald. We hebben een mooie kantine en schone en nieuwe kleedkamers. 

Maar ik moet eerlijk zijn, we missen voldoende mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging RKAVIC. We hebben 

verschillende fantastische vrijwilligers maar welbeschouwd begint het gebrek aan handen zorgelijke vormen aan te 

nemen in de organisatie. 

 

Als lid help je mee: 

Contributie betalen alleen is niet genoeg. Zeker niet als je kijkt naar het bedrag dat wij vragen. Vrijwillige inzet van de 

leden is er dus voor nodig om deze vereniging een toekomst te geven. En dat is ook heel logisch. De vereniging is van de 

leden en het is ook niet zo gek dat je iets doet voor wat van jou is. Helpen moet iets vanzelfsprekends worden voor alle 

leden van de vereniging.  Draai het eens om en vraag je af wat jij voor de vereniging kan doen? Meld je aan bij het 

bestuur.  

 

Wat zoeken we? 

Er zijn altijd dingen die je kan doen in een vereniging. We zoeken momenteel vooral iemand die op zaterdag van 8 tot 

13:00 gastheer/gastvrouw wil zijn voor de spelende jeugdteams. Bij voorkeur meerdere personen zodat er geen 

afhankelijkheid is van 1 iemand.  

Verder is er altijd behoefte aan scheidsrechters, barbezetting, iemand die de nieuwsbrief jeugd wil opzetten/beheren en 

we zoeken een feestcommissie jeugd. 

Wellicht heeft u zelf een leuk idee, in alle gevallen benadert u bestuur@rkavic.nl 

Hoog de glazen 

Paul-jan van Rooijen 

mailto:bestuur@rkavic.nl
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In memoriam Frits Vesters  

Frits Vesters, Vader van mijn vriend en bestuurslid Ted Vesters en RKAVIC supporter Marc Vesters, is afgelopen 

donderdag 26 Oktober overleden. Frits is altijd kritisch lid van RKAVIC geweest en maakte deel uit van de lokaal 

beroemde en beruchte Vesters Clan. Frits was iemand die veel van voetbal hield. Deskundig als hij was had Frits nooit 

moeite had om mij en mijn generatie te wijzen op onze tekortkomingen op voetbalgebied. Hij was ook zo vaak aanwezig 

bij onze wedstrijden dat hij alle recht had om te spreken. Vaak zijn we bij hem thuis geweest, altijd was het gastvrij. Met 

verdriet en met mooie en fijne herinneringen nemen we afscheid van Frits getroost door de gedachte dat Frits is 

herenigd met zijn vrouw Dominique. 

 

Hoog de glazen, Frits.  

Paul-jan van Rooijen 
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3. Zat 1 koploper! 
 

Zat-1 heeft het genoegen mogen smaken om na de eerste speelronde van deze competitie als KOPLOPER het veld te 

verlaten na de 1 - 10 zege op RAP !!!!! 

Wij, de vaste supporters,  hebben genoten van het wervelende en ook zeer snelle spel van onze jongens. Wat een 

wereld van verschil met de vertoningen van het vorige seizoen. 

En ook de thuiswedstrijd tegen Ouderkerk werd er echt om de punten gestreden en dat ene punt werd in de laatste 

minuten na de 0-2 achterstand bevochten en behaald. 

Helaas overkwam dat RKAVIC  bij FC Amsterdam na de 3-4 voorsprong en kregen we een koekje van eigen deeg. 4-4, 

maar nog steeds ongeslagen met een veel betere spelopvatting dan een jaartje terug. 

Dus bij deze doe ik een beroep op de leden van RKAVIC om langs de lijn steun te komen betuigen aan dit m.i. verfriste 

team, dat voor de komende tijd beslist voor nog meer plezier gaat zorgen. 

Laat onze vereniging weer opbloeien en leef mee voor hun en uw eigen plezier. Kom uit de stoel, een dikke RKAVIC-100-

shawl om,  verkrijgbaar in de kantine en de oranje sprieten zullen weer uit de grond schieten.... 

Niet te lang nadenken.....maar doen... 

Graag tot langs de lijn en zorg er voor, dat u het wedstrijdprogramma voor de komende tijd in handen krijgt, dan bent u 

op de hoogte. 

Ik ben zo vrij om op u te rekenen...    

Theo Kuppers. 
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Hierbij het programma; alle thuiswedstrijden beginnen om 14.00 uur, elke zaterdag:  
 
4 november : Zat-1 – Sporting Martinus.      
11 November : CTO’70  - Zat-1      14.30.   
18 november : Zat-1 – Taba.       
25 november: Portugal A-dam FC   14.00 .       
2 december   Zat-1 – Zuidoost United . 
9 december: Roda 23 – Zat-1.      
….. even rust !!    2018.         
10 februari:  Hertha – Zat- 1   14.30.         
17 februari : Zat-1 – FC. Amsterdam  .          
10 maart Sporting Martinus – Zat-1  14.00.       
17 maart:  Zat-1 – Vlug en Vaardig.        
24 naart: Zat-1 – Portugal Amsterdam.  
7 april: Ouderkerk  - Zat-1  14.30.         
14 april: Zat-1 – RAP.        
21 april   Taba – Zat-1  15.00 uur !!!         
12 mei: Zat-1 – CTO’70 .           
19 mei: Zuidoost United – Zat-1  15.15  !!!        
26 mei: Zat-1 – Roda’23.   
 

Voor de uit-reizigers, de grootste afstand, die gereden moet worden is naar Hertha in Vinkeveen en dat is nog 

met de fiets te doen, plusminus 20 km. 

Pak uw oude en nieuwe agenda ....we rekenen op U.  
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4. Sponsorclicks 
 

Jongens en meisjes, dames en heren, ladies and gentlemen. Op de site staat tot je verbazing iets met sponsorclicks. Het 

(goede) doel laat zich raden. Nu de beroemde witte paaltjes met de plaatjes met sponsornamen al enige tijd tot het 

verdere verleden van onze vereniging behoren, zoeken we andere manieren en bronnen om bijzondere zaken binnen 

onze vereniging te financieren.  

Ikzelf moet bekennen niet op de hoogte te zijn van dit fenomeen, terwijl het al jaren bestaat blijkbaar. 

Kijkt u er zelf eens naar, zoek een winkel, een product. Toch wel aardig als dit succes zou hebben…. 

 

         

 

5. Ons vlaggeschip 
 

We zouden er weer voor gaan. We, bedoeld natuurlijk ons vlaggenschip en dat zij wilden dat ook, klaarblijkelijk . 

Buurman RAP (in 2016-17 laatste geëindigd) werd het slachtoffer van hun dadendrang. Dat het nieuwe eerste, als 

tweede ver reikte in het bekertoernooi door gretig spel was wel bekend, maar in de competitie van reserve 3e klasse 

over naar standaard 4e klasse is even andere koek. Gelukkig lag RAP niet zwaar op de maag. De wat oudere 

vriendenploeg werd in het eerste competitieduel met 1-10 aan de kant gezet. Volgend duel mededegradant Ouderkerk: 

streekderby; moeilijke klus: Ouderkerk altijd fysiek sterk, maar er komt eerst nog een zondag.  

Surfend door ‘Hollandse Velden’ stuit je in West 2 1e klasse op het duel Olympia Gouda – Spartaan’20. Clubs waar 

RKAVIC-jeugd in het verleden in toernooien tegen gespeeld heeft. Olympia had een nieuw clubhuis gebouwd, op 

website was de bouw te volgen geweest. Mooie gelegenheid het resultaat te bewonderen: fraai: Kleedkamers onder de 

tribune; bovenaan de tribune: terras, kantine en officiële ruimten. de Rotterdammers achter, 2-0 met rust; ze haalden 
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op naar 2-1. Uiteindelijk: 3-1. Het tempo leek lager, maar het spel ‘bekekener’. Dan kijk ik toch liever naar snelheid, 

beleving, ook al gaat dat ten koste van de spatzuiverheid, dus naar RKAVIC.  

Zaterdag dus tegen Ouderkerk. We stonden onder druk. Even kijken bij Zat-5, om van afstand mee te nemen dat 

RKAVIC-1 met 0-2 achter kwam. In het eerste deel van de tweede helft bleef Ouderkerk de sterkere ploeg, maar op weg 

naar het laatste kwartier kreeg RKAVIC meer grip op het spel. Een goede pass op Delivio een snelle actie een strakke 

voorzet met goede lengte: de aansluiting. Kort voor tijd: Lau met een hoog schot met dalend effect de gelijkmaker, De 

eerste test hebben we goed doorstaan. Het volgend weekend: RKAVIC speelt om kwart over drie bij en tegen FC 

Amsterdam en dat speelt op Strandvliet (FC Amstelland).  

Surfend ontdek je dat AZSV (Aalten), club van oud-RKAVIC-er André-buitenom, in de Hoofdklasse B uitkomend om half 

drie op ‘de Toekomst’ tegen Ajax speelt. AZSV daar heeft een jeugdteam van RKAVIC ook aan een toernooi 

deelgenomen.. Er wordt geen toegang geheven, meevaller en zie op de bovenste rij van de tribune (niet van het 

hoofdveld) een rijtje supporters (uit Aalten) zitten  en besluit (niet behept met Ajax-liefde) veilig naast twee dames te 

gaan zitten. De aftrap: de nr. 2 van AZSV stelt zich uiterst rechts op bij de middenlijn. Tactisch signaal? Hij blijkt 

inderdaad een aantal keren vanuit zijn backplaats in de aanval mee te gaan en buitenom voorzetten te willen geven. 

Ajax heeft een degelijke ploeg: stevig, kwaliteit, zelfs lukraak weggeschoten ballen komen goed aan. Nog geen twee 

minuten op weg: 1-0 en na een kwartier staat het 2-0. Kat in het bakkie? Over en weer komen scoringskansen voor, 

maar we moeten wachten tot de tweede helft. Na een eerste benauwd kwartiertje komt AZSV onder de druk vandaan 

en komen er ineens vloeiende aanvallen. Een gaat cross van voet tot voet door de Ajax-linies heen naar rechts en treft 

doel: 2-1 ‘Pak het weer op Ajax’, roept een van de Amsterdamse kenners, met een clipboard in de weer, want hij moet 

alles doorseinen aan de media. Ajax trekt weer een tandje bij, maar de schade voor de Roodwitten uit de Achterhoek 

blijft 2-1 en blijven ze runner-up achter Ajax. De dames applaudisseerden  voor goede Ajax-acties (wat sportief dacht ik 

naïef) maar ze bleken toch meer bekend met Ajax, vooral met ene Bob. 

Naar  ‘de overkant’: RKAVIC heeft er de eerste helft opzitten en staat achter! 3-2, terwijl het spelbeeld een licht 

overwicht van de onzen laat zien. We komen inderdaad gelijk en drukken door naar 3-4. Hè, waarom nou toch die 

overtreding, zo lekker vlak voor het strafschopgebied; de bal gaat scherp naar de hoek en onze goede keeper kan niet 

verhinderen dat we twee punten uit handen laten vallen. 

De weekenden staan in het teken van voetbal. Hanteer je in het ene weekend in de druilregen de fluit bij onder 11-2 

tegen UNO uit Hoofddorp. Spelen die op een groter veld maar ook nog vijf minuten langer per helft. Nu had RKAVIC daar 

weinig problemen mee, want na een stroef begin kwam de score op dreef om in de buurt van de 17 te eindigen en dan 

kan je als UNO afgedroogd naar Hoofddorp terug. RKAVIC heeft een leuke ploeg: gretig: altijd eerder bij de bal, goed 

positiespel. Je denkt zullen die over tien jaar óns eerste vormen? Maar toch die tweede helften: zoveel concentratie is 

niet op te brengen; na de limonade is het spelbeeld rommeliger. Tsja denk je dan: die heren daar in het Zeister Bos 

denken het allemaal zo goed te weten met hun ‘internationale standaarden’ die gebaseerd zijn op topclubs.  

Het volgend weekend is het weer zomer; nu weer Onder-11 op halve veldjes. De jongens van CSW hebben meer pit ook 

al starten ze moeizaam tegen RKAVIC. Het lijkt een 0-0 wedstrijd te worden, maar een spelerswissel en niet overnemen 

geeft CSW alle ruimte. Na rust komt RKAVIC toch mooi gelijk, maar het positiespel van CSW is beter en betaalt zich uit: 

1-2. Je denkt: Zou hier een trainer komen kijken, dan kan hij ideeën voor trainingsstof opdoen. 
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Hertha, het hoog geklasseerde Hertha uit Vinkeveen, was te gast op Escapade, maar vooraf speelde het derde een duel 

om de toppositie, in Ouderkerk De tweede helft begon met een 2-1 stand, dus alles was nog mogelijk. Er zit kwaliteit in 

ons derde, maar komt het op de afronding aan, wordt er toch te vaak naar een betere positie gezocht die de 

tegenstander tijd voor ingrijpen biedt. Uiteindelijk weet ons derde na de 4-2 waar het aan toe is. 

Hertha nu: we staan voor en wel met 2-1. We halen zo de rust. Hertha drukt ons in de tweede helft terug. Spaarzaam 

komen we tot tegenaanvallen; een ervan geeft ons meer lucht: Gabriel lanceert Delivio de voorzet komt op links en de 

bal gaat naar de rechter hoek was het Jasper die het beslissend tikje gaf of? In de slotfase kon Peter Verbaken nog een 

turfje op zijn scorelijst plaatsen. 4-1 te mooi om waar te zijn? Maar we hijgen de top in de nek. Volgend duel bij en tegen 

Vlug en Vaardig. op 28 oktober! 

 

Aanvullingen en verbeteringen. 

‘Namen zeggen me niets, rugnummers moet ik hebben’ ik dichte het Theo Koomen toe. Het Geheugen van Jaap de 

Cooker corrigeerde. En Per Seconde Wijzer bevestigde het: Barend Barendse  sprake deze woorden gezeten op de 

commentaarpositie bij de Tour de France. Wie was er gevallen ? Niet zomaar een renner, Pflimlin, de Minister-

President! 

Tsja, Barend Barendse, voor velen misschien meer bekend van Zes-kamp (samen met Dick Passchier, kort geleden 

overleden) 

 

Leo van de Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KNVB

W e s t  1  Z a t e r d a g  4 e  k l a s s e  D  

Ouderkerk 4  3 1 0  10  16-7 

CTO’70 4  3 1 0 10  8-5 

Hertha 4  3 0 1 9  23-8 

Portugal A’dam 4  3 0 1 9  10-5 

Asv TABA 4  3 0 1 9  8-6 

RKAVIC 4  2 2 0 8  20-8 

Sporting Martinus 4  1 1 2 4  9-12 

FC Amsterdam 4  0 3 1 3  7-10 

Vlug en Vaardig 4  0 3 1 3  7-11 

Sv RAP 4  0 1 3 1  7-22 

Zuidoost United  4  0 1 3 1  5-20 

Roda’23 4  0 0 4 0  5-11 
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6. HERTHA GEEN ANGSTGEGNER MET EEN TERUGBLIK IN DE TIJD 
Zat-1 heeft een verrassende competitiestart bekroond met een verdiende en zeker niet te hoog uitgevallen 4-1 zege op 

de koploper Hertha uit Vinkeveen die alle drie voorgaande wedstrijden had gewonnen. RKAVIC was eveneens ongeslagen 

maar had wel twee keer gelijk gespeeld en één keer gewonnen. 

RKAVIC had een zeer verrassende competitiestart. De voorafgaande drie bekerwedstrijden werden namelijk met zeer 

grote cijfers verloren: 0-13, 2-9 en 2-12 hetgeen een doelsaldo van 4-34 opleverde. Werkelijk iedere insider keek dan ook 

zeer verbaasd op toen RKAVIC de eerste competitiewedstrijd uit bij RAP met 1-10 won!! De twee volgende wedstrijden 

leverden gelijke spelen op. Dat was tegen Ouderkerk op het nippertje in de blessuretijd met een gelijkmaker van RKAVIC 

en een week later  tegen FC Amsterdam eveneens maar nu van FC Amsterdam. De resultaten tot nu toe zijn in ieder 

bemoedigend en geven hoop op een veel betere rangschikking dan de afgelopen drie seizoenen.  

Hoewel Hertha evenals het honderdjarige RKAVIC al een lang voetbalbestaan kent kwamen beide clubs elkaar in 

competitieverband al heel lang niet tegen. Dat lijkt merkwaardig als je bedenkt dat Hertha uit Vinkeveen komt dat maar 

21 kilometer van onze velden speelt en in 21 minuten bereikbaar is (ANWB). Een belangrijke oorzaak daarvan is dat Hertha 

vrijwel het hele bestaan een laagvlieger is geweest en RKAVIC heel lang in de bovenste regionen heeft gespeeld. 

Toch is er in het verre verleden competitiecontact geweest. Het is haast niet te geloven maar het is ... TACHTIG jaar 

geleden dat onze voorlopers RKAV en VIC in de competitie tegen Hertha uitkwamen. De fusieclub RKAVIC speelde zelfs 

nog nooit tegen Hertha dat evenals RKAVIC in 2009 de zondagselectie naar de zaterdag verwees. De enige ontmoetingen 

vonden plaats in het seizoen 1937-1938 in de 2e klasse van de toenmalige IVCB, de katholieke voetbalbond te vergelijken 

met de 4e klasse van de KNVB. Hertha was ook toen niet succesvol want de vier wedstrijden tegen RKAV en VIC gingen 

allemaal verloren. Op 3 oktober 1937 werd RKAV-Hertha 3-2, op 22 november 1937 VIC-Hertha 8-1, op 6 februari 1938 

Hertha-RKAV 1-6 en op 13 maart 1938 Hertha-VIC 3-4. Men mag rustig aannemen dat alle acteurs van destijds niet meer 

onder ons zijn. Toch heeft ondergetekende, een generatie jonger, veel van deze spelers nog gekend hoewel hij in 1937 

nog een peuter was. Dat betekent dat die spelers ook toen ze uitgevoetbald waren nog verbonden bleven aan de club 

hetzij als bestuurder, commissielid of belangstellende.  

Op 3 oktober 1937 kwamen voor RKAV uit naar de gebruiken in die tijd met de voorletters en niet de voornamen: J. 

Melkert, J. Otto, H. Postma, W. Voncken, J. van Zanten, Th. Schrama, A. Bakkenist, D. Visser, W. Spiekerman, J. Mol en J. 

Borst. Op 6 februari 1938 kwam G. Eijspaart in het veld voor D. Visser. Reserve was A. (ik neem aan Toon) Kuppers die met 

genoegen zou hebben gezien dat Theo Kuppers nu een van de meest trouwe supporters is van Zat-1. Theo Schrama was 

jarenlang een voortreffelijk bestuurslid als secretaris en vice-voorzitter van RKAV en RKAVIC. Jaap Mol was een oud-

international van het echte Nederlands elftal van de KNVB! 
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Op 22 oktober 1937 kwamen voor VIC in het veld: P. Schillemans, W. van de Ven, B. van Balen, Th. Pordon, A. Diercks, A. 

Schomaker, W. van Schoonhoven, A. Boer, Ch. van de Heuvel, F. Reijnders en Th. Meester. Op 13 maart 1938 verving F. 

Hagedorn die net lid was geworden A. Schomaker. De grote clubman van dit elftal is ongetwijfeld Theo Pordon die 

tientallen jaren in vele functies de vereniging gediend heeft o.a. als voorzitter van RKAVIC. Ferry Hagedorn behoort m.i. 

tot de allerbeste voetballers die we in RKAVIC gekend hebben. Ook als aanvoerder van het eerste elftal was hij een sieraad 

voor de club. Wim van de Ven was penningmeester van VIC en heeft schrijver dezes met succes in 1953 klaargestoomd 

voor het behalen van het praktijk diploma Boekhouden. Mij was toen zijn VIC-verleden onbekend en hij zal niet bevroed 

hebben dat ik later veertien jaar zou waken over de financiën van RKAVIC.  

RKAV en VIC waren toen nog puur Amsterdamse verenigingen. Het vervoer van Amsterdam naar Vinkeveen regelde VIC 

via het spoor vanaf het Haarlemmermeerstation. RKAV verzamelde op het Museumplein. Hoe het verder ging, fietsend 

of ook met het spoor staat niet beschreven. 

Dat in tachtig jaar beide verenigingen elkaar nooit ontmoet hadden is toch wel bizar te noemen. 

          Jaap de Cooker 
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7. Column Jan Dirk van der Zee 

 

Meeste vrijwilligers stoppen omdat ze geen waardering voelen Bekijk online versie 

 

 

 

 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

VRIJWILLIGERS SPIL IN BELEID AMATEURCLUBS 

 

   

Mijn tandarts Joep gaat naar Nepal. Hij wil daar mensen van hun pijn afhelpen. 

Het lijkt op een trend: professionals die als vrijwilliger naar ontwikkelingslanden 

afreizen. Zo ken ik een ondernemer die beginnende ondernemers in Afrika 

ondersteunt, een timmerman die een weeshuis helpt te bouwen in India en een 

lerares die zomers lesgeeft in Zuid-Amerika. Nog steeds weet ik niet goed wat ik 

met die ontwikkeling aan moet. Neem Joep. Aan de ene kant is het natuurlijk 

prachtig, dat hij diep in Azië mensen gaat helpen om van hun kiespijn af te 

komen. Aan de andere kant maak je mij niet wijs dat er ter plekke geen 

tandartsen te vinden zijn, die hetzelfde kunnen (en willen) doen, zodat Joep 

dichter bij huis zijn waardevolle diensten kan bewijzen aan mensen die moeite 

hebben om hun tandartsrekening te betalen. 

http://knvb.m3.mailplus.nl/txt325180/GijPw9znY9yNqMW
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Deze vraag - die vooralsnog los lijkt te staan van het amateurvoetbal – kwam vorige 

week bij me op, toen ik werd bijgepraat over de clubheldencampagne van het AD. De 

krant wil met dit initiatief vrijwilligers van amateursportverenigingen in het zonnetje 

zetten. Ook wij doen mee, omdat we met de dag duidelijker merken, dat verenigingen 

moeite hebben om nieuwe vrijwilligers te werven en hun bestaande te behouden. 

Onderzoek van de KNVB uit 2016 wijst zelfs uit, dat de meeste vrijwilligers ermee 

stoppen, omdat ze geen waardering voelen van hun club. Pijnlijk. Daarom bieden we 

verenigingen en voetballiefhebbers met deze campagne de mogelijkheid om deze 

onbekende helden te eren. Tevens heb ik begin dit jaar een oproep gedaan in mijn 

column om te brainstormen over mogelijke oplossingen. 

 

De meeste ideeën, die in deze sessie werden bedacht, zijn verrassend simpel en 

beginnen bij het inzicht, dat vrijwilligers de spil vormen in het beleid van elke 

voetbalclub. Daarin moeten bovendien drie elementen centraal staan: Werven (geen 

massa, maar doelgroepgericht), Communicatie (zo persoonlijk mogelijk) en 

Waardering (successen vieren, mensen in het zonnetje zetten en regelmatig zorgen 

voor kleine attenties). Tijdens het Europees kampioenschap voor vrouwen hebben we 

een deel van die kennis meteen in praktijk gebracht. Binnen een paar maanden 

konden we op 1.800 vrijwilligers rekenen (jong/oud/meisjes/jongens/man/vrouw) 

waarvan inmiddels 93 procent de KNVB liet weten vaker te willen worden ingezet. Ze 

werden er gelukkig van. 

 

Van het EK heb ik ook geleerd dat vrijwilligers niet meer automatisch naar je 

toekomen. Zelfs voor een groot toernooi met internationale media-aandacht (en de 

kans om mee te helpen sportgeschiedenis te schrijven) moet je voortdurend de boer 

op. Dat is niet anders voor clubs uit het amateurvoetbal. Elke vrijwilliger zal persoonlijk 

moeten worden benaderd en verleid, tenzij je behoort tot het exclusieve gezelschap 

van verenigingen waar potentiële leden voor in de rij staan. Daarna bouw je aan een 

langdurige relatie die veel meer biedt dan kortstondig geluk en bol staat van betekenis. 
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Samen werk je immers aan iets groters dan jezelf. 

 

Sprak Joep ook aan. 

  
 

EERDERE COLUMNS JAN DIRK 

Lees alle eerdere columns van Jan Dirk op KNVB.nl. 

  

  

 

Jan Dirk van der Zee is directeur amateurvoetbal KNVB. In zijn wekelijkse column bericht 

Jan Dirk over alles wat voetbal mooi maakt (en soms lastig) en geeft hij zijn kijk op het 

voetbal en het verenigingsleven. Reageren? Dat kan via jandirk.vanderzee@knvb.nl. 
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