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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
 
Dit is de nieuwsbrief van december 2017. 
Beste leden van onze vereniging RKAVIC.  Met de afgelopen jaarvergadering hebben we formeel weer een punt gezet 
achter het jaar 2017. Lees de notulen van de jaarvergadering. 
Daartegenover staat de opening van 2018, een nieuw jaar, nieuwe kansen en uitdagingen. En dat er uitdagingen zijn 
kunt u lezen in de notulen van de jaarvergadering. Besteed hier alsjeblieft aandacht aan. We willen niet veel, hebben 
eigenlijk alles, willen in wezen niet zoveel, zeker als het om cadeaus gaat (zie onder). 
 
Ik moet je iets vertellen over wat ik vandaag 18 december heb gedaan: flyers van een kerstconcert door het Hollands 
Vocaal Ensemble in de Mozes & Aaron op donderdag 21 december rondgebracht in Amsterdam. Wat is de stad toch 
mooi, zeker als het donker is en alles feestelijk verlicht. Maar de uitdaging zat ‘m er in dat ik bij elke receptioniste 
opnieuw weer een aanstekelijk verhaal moest verzinnen om ze enthousiast te krijgen voor het concert. Dát is wel een 
uitdaging. Ik ben zeker 50 hotels afgegaan. Ik heb nog op de vleugel gespeeld in het Amstelhotel. Maar eigenlijk overal 
werkte mijn verhaaltje aanstekelijk. Dat is dan wel erg dankbaar om te doen. 
Maar dat is dan ook meteen het probleem met de boodschap die ik onder jullie aandacht wil brengen. Deze staat 
uitgebreid beschreven in de notulen van de jaarvergadering in het eerste deel. Ik zou er persoonlijk bij jou langs de deur 
voor willen komen. Want dit zijn maar dode letters. Daarmee kan ik de intentie van mijn boodschap niet overbrengen. 
En op de Nieuwjaarsreceptie zie ik jou waarschijnlijk helaas niet. Want daar komen altijd de zelfde personen. Maar als je 
van plan bent te komen, schiet me dan maar aan. 
 
Wat valt er verder nog te zeggen? We leven in een bizarre tijd, in een bizarre wereld met bizarre mensen, met bizarre 
ideeën, en evenzeer bizarre daden die ik liever aan mijn aandacht voorbij wil laten gaan, omdat ze zo afschuwelijk zijn. 
Denk maar bv aan de Rohingya’s. Hoe erg kunnen we het maken… 
Hoe dan ook, ik wens jullie een vreedzame Kersttijd, maar vooral de tijd daarna, en een prettige jaarwisseling, met het 
vermogen conflicten niet uit de weg te gaan, maar op te lossen in alle goede wil, en met hier en daar een scheutje en 
vleugje empathie. 
 
Vincent Kuin 
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2. Tot u spreekt onze voorzitter 
 
Beste RKAVIC leden, 

Het einde van de eerste helft van het seizoen nadert en daarmee ook het einde van het jaar 2017. Deze tijd van het jaar 

geldt in mijn ogen als een mooie tijd om te reflecteren over het jaar en te genieten van de feestelijke dagen met diegene 

die ons lief zijn. Het is tevens een tijd om te denken aan wie niet langer bij ons zijn, in liefdevolle en dankbare 

herinneringen. 

Als voorzitter van het RKAVIC bestuur kijk ik met gemengde gevoelens terug op het jaar 2017. Het voorgaande seizoen 

16/17 kenmerkte zich door een zeer vervelende situatie omtrent onze zaterdag 1 selectie. We hebben daar de unieke 

gebeurtenis moeten meemaken dat de selectie voortijdig uit de competitie is gehaald. Het is dan ook plezierig om te 

constateren dat dit seizoen 17/18 de huidige selectie zaterdag met zichtbaar plezier voetbalt. Het spelplezier en 

bijbehorende resultaten geven een bemoedigend beeld voor de toekomst.  

Andere mooie zaken die dit jaar zijn bereikt is het renoveren van veld 2 en kleedkamers, het verschaffen van tenues 

voor de zaalteams en de nadere samenwerking met de Wooter Academy.  
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Betreffende de toekomst van onze 101-jarige vereniging blijven een aantal zorgen die in de kern draaien om de 

levensvatbaarheid van deze vereniging. Het is een feit dat RKAVIC hedendaags overeind wordt gehouden door een 

aantal vrijwilligers die onvermijdelijk ouder worden. Er is momenteel weinig zicht op mensen die de stokjes over nemen 

van de huidige generatie. Hierdoor komen te veel taken terecht op de schouders van te weinig. We zullen ons in 2018 

moeten beraden op nadere stappen om kentering in deze ontwikkeling te brengen. 

Dat gezegd zijnde zou ik ieder RKAVIC lid willen adviseren om te genieten van zijn of haar sportieve succes. Of anders 

lering uit het verlies en hoop dat 2018 meer winst brengt.  Het bestuur wenst u hele fijne kerstdagen en voor 2018 

gezondheid en veel voetballend succes. 

Hoog de glazen,  

Paul-jan van Rooijen, voorzitter 

 

3. Jaarvergadering 
Volgens de regels van het spel dat zich meer naast de velden en in de schaduw afspeelt heeft deze vergadering plaats 
gevonden met een aantal mensen dat nodig was om verslag te doen vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid. Maar 
toch ook enkelen die zich vanuit hun belangstelling in beweging wisten te zetten en gewoon gekomen zijn; ook díe 
mensen zijn er nog. Maar duidelijk zal zijn dat meer mensen aan de kantlijn van het veld staan dan zich bezig houden 
met het wel en wee van onze vereniging op een ander niveau.  
 
Dit was ook duidelijk één van de constateringen van de aanwezigen. Met daarbij de opmerking dat diverse al zó lang in 
een bepaalde functie zitten, dat ze met alle recht van spreken zich graag eens laten aflossen door iemand anders. 
En dáár begint dan een ander spelletje dat zich niet in een app op het bekende toestel laat spelen. Want het is namelijk 
allesbehalve een spel, maar deze keer bittere ernst. Zoals het er nu uitziet hebben wij aan het eind van dit 
voetbalseizoen nauwelijks meer een bestuur. Want de voorzitter stopt om studieredenen, de jeugdcoördinator om 
andere redenen, en ondergetekende om privéredenen. 
Daarnaast is een deel van de SSC, oftewel de commissie Escapade, van plan terug te treden omdat ze het zo langzaam 
aan wel genoeg vindt, en met recht! 
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De huidige situatie bij onze vereniging toont weinig mensen die al jaren met onze vereniging verbonden zijn, en van 
daaruit de motivatie kunnen vinden een bestuurstaak op zich te nemen voor enige tijd. In deze zin is er gesproken om de 
deuren te sluiten, tenzij…  
 
En wie vult die puntjes in? Iets duidelijker: WIE VULT DE PUNTJES IN? Iets duidelijker: WIE VULT DE PUNTJES IN? 
 
Dat zich spontaan iemand aanmeldt voor de functie van voorzitter, van nieuwsredacteur, van jeugdcoördinator, of lid 
van de financiële commissie Escapade SSC, dat hebben wij met zijn allen al uit ons hoofd gezet.  Dus u wordt uitgenodigd 
met een schitterend idee te komen. 
Een geluk bij een ongeluk: de leden van de kascommissie verlengen hun lidmaatschap nog met een jaar. 
 
Elke functie heeft zo zijn specifieke taak of taken. Die van de kascommissie is eenmalig per jaar. De investering in uren 
en werk is dus behoorlijk variabel. Ik laat het maar uit mijn hoofd om te vermelden bij wie u zich zou moeten melden 
voor informatie omtrent een functie: het staat allemaal op de site van onze vereniging.  
 
Naast dit mispunt kwamen nog de volgende onderwerpen ter sprake: 
 

1. Verslag algemeen bestuur 2017. Vermeld werd de vernieuwing van veld 2, het opknappen van de kleedkamers, 
het verven van het clubgebouw, en het bestelde scorebord. Met name Willem Blijleven, Peter Vink en Ton van 
Meerwijk kregen een eervolle vermelding, gevolgd door een spontaan applaus van alle aanwezigen. 

 
2. Bespreking van het sportieve beleid secties.  

 
a. Senioren: Uiteraard werd met grote spijt teruggekeken op Zat 1 van het afgelopen seizoen. Gelukkig zijn de 

organisatie en voorgang in dit seizoen een stuk bemoedigender! Zat 2 heeft het niet kunnen redden vooralsnog.  
b. Jeugd: op koers. Indelingen door de KNVB roept met een zekere regelmaat vragen en onbegrip op. We moeten 

ermee leven. De Wooterteams verschijnen steeds regelmatiger in  de kleuren van het RKAVIC- oranje, hetgeen 
in  de krant mag. Ank Jonker is gememoreerd als de stille kracht achter de zaterdagochtend- events voor de 
jeugd, waarvoor zij terecht een welgemeend applaus kreeg. De uitdagingen m.b.t. indelingen in teams zijn 
grotendeels onder controle. Aangezien ikzelf ook op de zaterdagochtend present ben afwisselend met Ank 
Jonker kan ik met eigen open waarnemen wat er zoal gebeurt. Wat opvalt is, dat regelmatig de kleine pylonen 
achterblijven op de velden. Wie mag ze opruimen? Zie foto hieronder. 
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3. Financiën: de groep niet-betalende ‘leden’ wordt overgedragen aan het incassobureau. 
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c. Zaalteams: Gaan op de meest korte termijn ook in de clubkleuren voetballen; het zal toch niet… 

Ik ben dan blij te zien dat er bij de 

jeugd 3 enthousiaste mensen als 

scheidsrechter rondlopen. Erg 

sympathiek. Hierbij dan zo’n 

persoon die niet stuk te krijgen is, 

al in geen eeuwen zelfs. Hij is zelfs 

zo winterhard, dat hij in deze 

winter rondrent in een korte 

broek. En zijn humeur lijkt er ook 

niet onder te lijden te hebben.  

Wie doet hem dat na?   
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4. Jaarverslag penningmeester 2016-2017: uitleg met toelichting over de balans en de staat van baten en lasten 

2016-2017. Met een bescheiden plus onder de streep. 
    

5. Verslag financiële advies commissie SSC Escapade commissie. Hierbij met een zeer heldere opmerking over de 
bezetting (zie boven).  

 
6. Verslag kascommissie: met name gelet op opmerkgelijke uitgaven aan externe partijen. Alles in orde bevonden. 

 

7. Verslag Silverlingen: deze groep heeft te kennen gegeven ermee te willen stoppen. Het aantal participanten 

neemt af, en er is niemand die de activiteiten over wil nemen. Hier is met grote spijt kennis van genomen. 

 

(Nagekomen van Leo van de Vliet:) 
Applaus in de Ledenvergadering 

Dat is zeker verdiend voor Willem Blijleven en Peter Vink, die op een tijd dat de meeste RKAVICers nog elders 
zijn, aan het werk zijn om te zorgen dat die hun wedstrijden kunnen spelen op een accommodatie die er goed 
bijligt. Zo’n december-ledenvergadering met zijn financiële overzichten laat toch zien wat er allemaal nodig is en 
wat het allemaal kost de vereniging RKAVIC te laten draaien, en dat met een te beperkt aantal vrijwilligers, ook 
op bestuursniveau.  Alle respect voor hen, maar extra handen in de organisatie zijn zeer welkom. Wat rustiger 
aan doen op het veld, zet u eens in buiten het veld! 

 

  

4. Uit de oude doos van Leo 
 

 

 

 

De samensteller van deze nieuwsbrief wenst alle lezers een gezellige, of in Katholieke kring vertrouwd, Zalige Kerstmis toe, een feestelijke 

jaarwisseling en alle goeds voor 2011: een goede gezondheid en veel kijkgenot bij de wedstrijden die zeker gespeeld zullen worden. 

Speciale warme wensen gaan uit naar de moeder van RKAVIC,  Jo de Ree-Letschert.  

Op zaterdag 8 januari al zal de Wolvenpot vanaf 16.00 uur geopend zijn om met elkaar goede wensen uit te wisselen. 

Zo meld ons de vernieuwde RKAVIC-website. Nu de Volkskrant al heeft aangekondigd dat men de krant kan lezen op een electronisch tablet: de 

Ipad, vragen we ons af hoe lang het duurt voordat alles over RKAVIC ook op die manier tot ons komt. Vraag hoe men die mensen voor wie al deze 

nieuwigheden onbereikbaar zijn op de hoogte zal brengen. 

Onze oud-secretaris en Jeugdtoernooien-organisator Hans Wilting is verhuisd naar Nijmegen, Houtlaan 4. Daar kan hem de zorg verleend worden 

die hij nodig heeft; het zal moeilijk aanpassen zijn. 



 

22 december 2017   Nieuwsbrief december 2017.docx      Blz. 9 
 

 

 



 

22 december 2017   Nieuwsbrief december 2017.docx      Blz. 
10 

 

 

 

5. Wat zou ik graag willen? 
 Vrijwilligers voor Rkavic, vrijwilligers voor het bestuur van RKAVIC, VRIJWILLIGERS VOOR HET BESTUUR VAN RKAVIC! 
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6. Jeugdnieuws: wie neemt het stokje over..? 

Zoals aangekondigd in de ALV van afgelopen juni zal ik na vele jaren als trainer van diverse jeugdteams en de 

laatste 3 jaar als bestuurslid Jeugd van onze prachtige vereniging een stapje terug gaan doen. Mijn termijn als 

bestuurslid zal in juni 2018 aflopen en ik zal niet meer herkiesbaar zijn.  

De afgelopen 3 jaar heb ik mij met veel plezier ingezet voor al onze jeugdleden om hun te kunnen laten doen 

waar onze club voor bedoeld is, voetballen. Om dit de komende jaren ook mogelijk te maken richt ik mij tot U, 

ouders van onze jeugdleden. U heeft er immers alle belang bij dat uw kinderen met plezier kunnen blijven 

voetballen bij RKAVIC.  

Daarom mijn prangende vraag: Wie neemt het stokje over en stelt zich beschikbaar als bestuurslid jeugd, en/of 

wil toetreden tot een nieuw te vormen jeugdcommissie? De afgelopen 3 jaren bestond de afdeling jeugd alleen 

uit mijn persoon, maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als dit door meerdere mensen wordt gedaan, vele 

handen maken immers licht werk. 

Mocht het wel en wee van onze jeugdafdeling u aan het hart gaan en kunt en wilt u tijd vrij maken om het 

mogelijk te maken dat onze jeugd ook volgend seizoen met plezier kan gaan voetballen, meld u dan via 

jeugd@rkavic.nl of spreek mij of Paul-Jan persoonlijk aan wanneer je ons ziet bij de club. 

Met sportieve groet, 

mailto:jeugd@rkavic.nl
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Ted Vesters 

RKAVIC bestuur jeugd 

 

 

7. 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…. 
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8. Hoe aangenaam kan het zijn in onze kantine?  

 

Lekker warm, gezellig en knus. 
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9. Wat gebeurt hier eigenlijk? 
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Dames en heren, dit is een staaltje van pure empathie. Willem en Peter zijn hier bezig gaatjes in de vloer te maken om 

het water weg te laten lopen. ’s Nachts vriest het; en de volgende ochtend moet iedereen heel de kantine in en uit 

kunnen gaan voor een gezellig bakkie, zonder brekebenen. 

10. Opmerkelijk 
Nu het Vrouwenvoetbal in Nederland door de resultaten van de Oranje- vrouwen nadrukkelijk in de kijkerd is gekomen, 
kon het niet uitblijven dat er in boekvorm aandacht aan het fenomeen wordt besteed. ‘Meidenvoetbal’ mogelijk 
gemaakt met ondersteuning van de Johan Cruyff Fundatie, biedt 14 verhalen over dat thema, opgetekend door Martine 
Prange, Martijn Oosterbaan en Annemarie Postma. Martine Prange maakte deel uit van de RKAVIC Veldvrouwen én 
Zaalvrouwen. Annemarie Postma , heeft die ook niet een paar seizoenen ons oranje shirt gedragen ?! 

Van de laatste schrijver is ook het boek ‘Oranje leeuwinnen’ verschenen. 
Toch maar eens lezen?! 
 
Leo van de Vliet 
 

11. Hoe staat ons vlaggenschip ervoor? 
De nieuwsbrief van november lijkt de laatste. Hebben we geen letter gewijd aan de resultaten sinds de overwinning op 
Hertha? 

Op een kil Ookmeer tegen Vlug en Vaardig, ooit een zekere 2e klasser. Een 1-2 stand bij rust beloofde veel, doch de 
onzen lieten zich de voorsprong ontfutselen en pakten op de valreep dankzij Lau toch nog een punt. 

Tegen plaatsgenoot Sporting Martinus bleef RKAVIC aan de verkeerde kant van de balans hangen. Afgaand op het totaal 
spelbeeld zou je zeggen onverdiend: immers grote periodes in de meerderheid, maar tegenover het recht-toe-recht-
aan-doelgerichte spel van Martinus zette RKAVIC een stroef zoekend aanvalsspel. (1-3)  

Een bezoek aan het hooggeplaatste CTO’70 was het volgende optreden. Onder een bijna constante stroom vliegtuigen, 
de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan, moest RKAVIC in Duivendrecht buigen voor een robuust team, dat met veel 
kwaliteit, snel spelend, ons een lesje leerde: 6-0. 

De Taba kwam daarna op bezoek. Voortvarend trokken de geel-zwarten ten strijde. Ietwat verrassend gezien hun positie 
op de ranglijst. In de tweede helft kwam RKAVIC tot scoren 2-0. 

De week erop diende het Oranjelegioen op weg te gaan naar Sloten. Het eens zo druk bevoetbalde sportpark werd 
heringedeeld: ook hier groei in het aantal hockeyvelden. Sporting Portugal had een gevaarlijke aanval met een paar 
balvaardige individuen, hun defensie miste kwaliteit, en zeker om het twee helften vol te houden. Als onze 
scoringsmachine niet zo troef had gefunctioneerd was de score hoger dan 2-4 uitgevallen. 
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Het laaggeplaatste Zuidoost United was de volgende tegenstander. Drie punten zouden toch geen probleem moeten 
zijn. Hoe anders was de realiteit: RKAVIC speelde dramatisch. De ruststand van 1-2 bleef ondanks een reeks kansen 
staan, mede dankzij het sterk optreden van de Zuidoost-keeper. 

Het slot van de eerste helft van het seizoen was het duel tegen het laag geplaatste RODA’23. Energiek ging de groene 
plaatsgenoot van start zette een 2-0 stand op het scorebord, maar gaandeweg kreeg RKAVIC mede door het gesleur van 
Edu grip op RODA: op slag van rust kwam RKAVIC met afgedwongen hulp langszij. Na rust verscheen er een herboren 
RKAVIC en liep de score door Edu en Peter op naar 3-6, maar de ‘10’ gaat toch naar onze nummer 10! 

De laatste ronde werd getroffen door afgelastingen en zo geeft de stand 
bij de winterstop een ongelijk beeld, met RKAVIC netjes in het midden op 
plaats zes. Wie had dat verwacht van een team dat opgebouwd werd uit 
een groot deel van het vroegere Zat-2 dat wel uit de reserve 3e klasse 
kwam maar toch ook in de beker zijn strijdvaardigheid had bewezen. 
Door het vertoonde spel in de laatste wedstrijd gaan de ‘kenners’ de 
winterstop met een goed gevoel in.  

Die kenners moeten lang wachten op het vervolg van de competitie: pas 
op 10 februari gaan we verder en bezoeken we Hertha in Vinkeveen. 
Misschien wordt er in de tussentijd nog gespard. Let op de website. In 
ieder geval ruime tijd om het blessureleed te helen. 

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2018! 

LvderV. 

 

12. They play with their head; it is a joy to see them play. 
Waarom deze poging in Engels? Wel, in RKAVIC O11-3 is de voertaal hoofdzakelijk Engels. 

On this slippery morning in the early sun they met Abcoude. Abcoude started strong and pushed the Orange team back, 
But, after a short period RKAVIC found the way to play: they kept their positions well, moved forwards, passed well, and 
. . . . they showed knowing how to score: 6-0 was the score at limonade-time. By this luxury-stand they got an easy 
feeling? Abcoude reached 6-3(!) But RKAVIC came back. Based on the intelligent play of it central defender showed the 
team their skills and scored again six times. It was a nice game, played with discipline, energy, using intelligence en skills. 
Abcoude was a sportly opponent, so it was a pleasure to be the referee. Lots of succes in 2018! 

LvderV (who hopes not to get the pin on his nose because of his ‘cheese-English’) 

 

 

KNVB West 1 Zaterdag 4e klasse D 
CTO’70 10  26  33-8 
Sv Ouderkerk 10  26  38-14 
Sporting Martinus 11  23  41-20 
Vlug en Vaardig 11  22  38-26 
Hertha 10  21  41-19 
RKAVIC 11  18  37-27 
Portugal Amsterdam 11  15 26-33 
TABA 10   9  14-27 
FC Amsterdam 10   7  23-32 
RODA’23 11   7  25-37 
Zuidoost United 11   7  12-49 
RAP 10   2  17-53 
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13. Het nieuwe seizoen 2018/2019 
Net als in 2017/’18 zal ook het komende seizoen van het amateurvoetbal later beginnen. Dit seizoen werd er voor het 

eerst besloten om pas na de zomer te beginnen met voetballen. Vanwege de vele positieve reacties vanuit het 

amateurvoetbal is hier ook voor seizoen 2018/’19 toe besloten.  

De Tweede en Derde divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het weekeinde van 25 en 26 augustus. 

De Hoofdklasse mannen begint een weekend later op 1 en 2 september. 

In datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de rest van het amateurvoetbal. Op 22 en 23 september 

starten de overige competities van de categorie A en B, waaronder de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, 

vrouwen- en jeugdcompetities. 

Bekercompetitie veld 

De bekerpoulewedstrijden staan gepland voor de volgende data: 1/2 september 2018, 8/9 september 2018, 15/16 

september 2018. Overige bekerdata worden gepubliceerd in de volledige speeldagenkalenders, die in januari 2018 

bekend worden gemaakt. 

Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden in het weekend, hoeven minder voetballers hun 

eerste wedstrijd(en) te missen. Daarnaast kunnen voetballers, trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden op de 

start van de competitie. Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer 

wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer en dus minder kans op afgelastingen. 

Speeldagenkalender 2018/’19 

De volledige speeldagenkalenders voor het seizoen 2018/’19 worden in januari 2018 gepubliceerd. 
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14. 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 

 

   

 Geachte heer Van der Zee, 

 

In Denemarken hebben ze geen grensrechters meer bij het amateurvoetbal en dat werkt prima. 

Wij hebben er de laatste 5 jaren toernooien gespeeld. Wanneer de spelers weten, dat er geen 

grensrechter is, accepteren ze dat. 

De scheidsrechter kan niet alles zien en zal af en toe een buitenspelsituatie verkeerd beoordelen, maar 

dat gaat over en weer. 

Het is een kwestie van gewenning. 

Van mij mogen ze dat in Nederland ook invoeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel van Straaten 

http://knvb.m3.mailplus.nl/txt325180/GijPw9znY9yNqMW
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Dit bericht ontving ik op mijn column over assistent-scheidsrechters die iets te enthousiast voor hun 

vereniging vlaggen. Een grote irritatiefactor in het amateurvoetbal, zo blijkt. De afgelopen dagen ben ik 

overspoeld door e-mails met verrassende oplossingen en inzichten. Er leven genoeg verfrissende 

ideeën in het voetbal. Daarom maak ik mij geen zorgen over de nieuwe ontwikkeling in ons voetbal: 

een terugloop van het aantal leden. Voor het eerst sinds 2014 kregen we in het seizoen 2016/2017 te 

maken met een afname van 1,1 procent tot ruim 1,2 miljoen leden (- 14.000). De afname is het grootst 

bij jongens Onder 7 (- 5,75 procent) en Onder 13 (-3,81 procent). Andersom groeiden de jongens 

Onder 19 met 4,45 procent en nam het aantal vriendenteams fors toe (in de leeftijdscategorie 35-45). 

Ook steeg het aantal voetbalsters naar 154.048 leden. De effecten van het Europees Kampioenschap 

zijn daar overigens nog niet in meegerekend. 

 

Komt deze daling als een verrassing? Geenszins. De ontwikkeling past in de maatschappelijke trend, 

dat kinderen en volwassenen steeds vaker ‘ongebonden’ willen sporten. Hardlopen, fietsen of 

voetballen doen ze steeds liever zonder lidmaatschap van een vereniging. Dat heeft te maken met een 

gebrek aan tijd, de aantrekkelijkheid van traditionele sporten, het imago (veiligheid), trainers (een 

slechte trainer-coach is het meest gehoorde argument van voetballers om te stoppen) en de 

toenemende individualisering van de samenleving. Daarom kunnen we een grote groei voor het 

voetbal op onze buik schrijven. Als we in de komende jaren willen groeien, moeten we stoppen met 

het starre denken in één zaligmakende vorm van ons spel: 11 tegen 11. Met deze one size fits all-

benadering, kom je er niet meer. Deze tijd vraagt om verschillende voetbalvormen voor een breed 

scala van voetballiefhebbers, die we op een zo persoonlijk mogelijk en toegankelijke manier moeten 

aanbieden. Met die intentie zijn we begonnen met ‘vriendenvoetbal’, ‘7 tegen 7’, ‘Kicks’ en de nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen. Het is motiverend om te zien, dat het aantal vriendenteams vorig jaar 

fors is gestegen. Maar ook andere initiatieven die we hebben ingezet om het voetbal aantrekkelijker te 

maken, worden nu in het land opgepakt en omarmd. Een goed voorbeeld is Rinus, het 

onlinetrainersplatform met gratis oefenstof voor iedereen die voetbaltraining geeft (20.000 apps zijn 

er inmiddels gedownload). 

 

Toch zullen we de komende jaren nog meer energie moeten stoppen in het begrijpen van de mensen 

die jong of oud tegen een balletje willen trappen en tegelijkertijd waakzaam zijn voor de 

irritatiefactoren van het voetbal. Partijdige assistent-scheidsrechters bijvoorbeeld, daar ga ik u 

volgende week meer over vertellen. 
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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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