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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van mei 2018.  
 
De IJsheiligen van de maand mei hebben zich in de maand april al laten voelen, en zich van hun kant laten zien: ik ben nu 
nog bezig om de aangerichte vernielingen in mijn tuin uit te graven en de ontstane lege plekken weer van iets fraais te 
voorzien. De enige troost: ik zal beslist niet te de enige zijn. 
 
Behalve dat wij zo langzamerhand de lente en de zomer zijn gaan smaken, is de herfst ook enigszins ingetreden. Ik 
verwijs hier naar het voorwoord van onze voorzitter m.b.t.  de medewerking, en het ontbreken daarvan bij velen die bij 
onze vereniging betrokken zijn. We kunnen ons druk maken over Trump, over het Midden Oosten, over de negatieve 
kanten van vormen van de Islam. Maar begint de wereld eigenlijk niet allereerst in onze eigen bescheiden kring? Hierbij 
geldt dat om liefde te geven, je vooral ook lief voor jezelf moet zijn. Maar onverminderd volgt daar direct uit, dat we 
onze directe naasten diezelfde liefde moeten schenken. Niets menselijks is ook mij vreemd: ook ik moet bekennen dat ik 
in mijn woelige leven erg druk geweest ben met van alles en nog wat, maar regelmatig toch ten koste van mijn directe 
naasten. Het is allemaal een kwestie van regelmatig een ogenblik de rust willen nemen om te reflecteren waar je 
eigenlijk mee bezig bent, en waar de prioriteiten liggen. Ook ik heb daar doodzonden begaan. 
Ik probeer u geen complex aan te praten, noch de biechtstoel in te jagen –gesteld dat u weet wat dat is - ; ik doel slechts 
op een bescheiden belang, dat van onze vereniging.  Méér wil ik er niet over zeggen, maar lees het stukje van onze 
voorzitter met gepaste nederigheid. 
 
Als één van de veteranen train ik elke dinsdagavond om 20.30 met deze buitengewoon sportieve en aardige groep 
mensen. Wat is het toch heerlijk om lekker buiten en zeker met dit weer een balletje met elkaar te spelen. We kunnen 
nog wel enkele mensen gebruiken. Belangstelling? Zie hieronder om u aan te melden. 
 
Vincent Kuin, vincent.kuin@gmail.com 
 

  

mailto:vincent.kuin@gmail.com
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2. Onze sponsoren 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 
Beste leden RKAVIC, 
RKAVIC is een mooie vereniging met een rijke historie. 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. Het bestuur beraadt zich al enige tijd op benodigde maatregelen om hier verandering in te 

bewerkstelligen.  

 

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.   
Het is het voornemen van het bestuur om komende seizoen deze gedachte onderdeel te maken van het lidmaatschap 

RKAVIC. Komende seizoen zullen we ouders de keus geven in welk aspect van het verenigingsleven ze kunnen helpen. 

De keuze beperkt zich dus tot het gaan wat ze gaan doen en niet of ze iets gaan doen.  

 
Hoe gaan we dit doen? 
In eerste instantie gaan we senior teams weer indelen voor Bardienst of scheidsrechterdienst. Naar onze inschatting 

moet elk team dan 4x per jaar een scheidsrechter en/of 2 barkeepers regelen. De teams ontvangen tijdig hun schema.  

Voor ouders van jeugdleden geldt dat we aan het begin van het seizoen een opgave vragen van hetgeen de ouders 

kunnen betekenen in het jeugdteam. Dit kan gaan om het rijden bij uitwedstrijden, leider worden, hulptrainer en 

coördinator, jeugdscheidsrechter. Maar ook het eenmalig helpen bij de organisatie van een evenement zou een keuze 

kunnen zijn. Het gaat erom dat iedereen beseft dat het in stand houden van een vereniging alleen mogelijk is indien 

iedereen zich op een of andere wijze inzet. 

Naar wij hopen leidt dit idee tot een grotere betrokkenheid van ouders en leden van de vereniging. 

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

Hoog de glazen, Paul-jan van Rooijen, voorzitter 

 

mailto:bestuur@rkavic.nl
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4. Jeugd 2-kamp Amstelveen Heemraad – RKAVIC 
Op 16 juni 2018 organiseert Amstelveen Heemraad i.s.m. RKAVIC de 1e editie van een hopelijk jaarlijks terugkerend 

evenement waarbij alle jeugdteams van Amstelveen Heemraad en RKAVIC de strijd met elkaar aangaan. 

Uiteraard zullen er naast voetbal nog verschillende andere sportieve en ludieke activiteiten worden georganiseerd, dus 

zet de datum vast in de agenda’s! 

Het definitieve programma (met tijden etc.) volgt nog, houd hiervoor de website in de gaten! 

Ted Vesters 
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5. Laatste reünie Silverlingen 
Op zaterdagmiddag 2 juni vanaf 16.00 uur vindt de laatste reünie van dit zeer vermeldenswaardig instituut plaats in de 
kantine. Wegens het ontbreken van opvolgers van het huidige bestuur zal het glas tot op de bodem worden 
uitgedronken. 

 

6. Opzegtermijn 
 

Als je wilt stoppen met voetballen of naar een andere vereniging wilt gaan, dan moet je dit zeer tijdig kenbaar maken bij 
onze vereniging. Als je deze termijn overschrijdt, volgt er automatisch een boete. Dit is niet alleen vanwege onze 
houding bij Rkavic, maar omdat het hele voetbal in ons land georganiseerd is – gelukkig - , en veranderingen tijdig 
bekend moeten zijn binnen deze organisatie en aangesloten verenigingen. 
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7. Overlijden mevr. Van der Liet 

 



 

20 mei 2018   Nieuwsbrief3 mei 2018.docx      Blz. 9 
 

 

 

8. KNVB Wedstrijdprogramma tijdens het Pinksterweekend 
 

In het Pinksterweekend wordt het op één na laatste competitieprogramma van het seizoen gespeeld. 

Voor zowel de categorie A, als de categorie B geldt dat voor alle teams de laatste twee volledige 

wedstrijdprogramma’s in principe op dezelfde datum worden vastgesteld. Voor de mannen eerste 

teams (zaterdag- en zondagvoetbal) en de vrouwen Top-, Hoofd- en eerste klasse geldt dat de laatste twee volledige 

wedstrijdprogramma’s op dezelfde datum en op een gelijk aanvangsuur worden vastgesteld. 

 

In de categorie B kan men wedstrijden spelen tot uiterlijk 1 juni. Indien er in de categorie B nog wedstrijden open staan 

die men wel graag nog wil spelen maar die niet staan ingepland, kan men altijd in onderling overleg afspreken de 

wedstrijd te gaan spelen, bijvoorbeeld midweeks. Wij plannen de wedstrijd dan uiteraard graag in zodat deze 

meegenomen kan worden in de (eind)stand. 

9. ALV 
 

Deze zal plaats vinden op donderdag 5 juli in het clubhuis. Natuurlijk is iedereen van de leden uitgenodigd. Maar wie o 

wie gaat zijn belangstelling tonen? 
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10. Het scorebord, het staat er en het werkt ook nog. 
 

 

 

Al met al een aardig gezicht! 
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11. Jeugd: de keeper straalde… 
De Keeper straalde… 

Angstig keken zijn teamgenoten om, ze zagen de inzet van RKAVIC al hangen . . . en zijn na een 0-1 voorsprong met 2-1 

achter gekomen. maar hun doelwachter keerde het gevaar miraculeus. De AMVJ-ers omhelsden hun keeper en hij 

straalde. En toen was er . . . . Pien een stoere meid die recht-toe-recht-an door de RKAVIC linies sneed, daar hadden 

onze Oranjemannen ondanks slimme Glenn onvoldoende antwoord op. Bij de penalties liet de AMVJ-keeper nogmaals 

zien wat hij in zijn mars had. 

Veertien dagen later moesten Glenn en zijn mannen het opnemen tegen Olivier en Tijn van De Boelelaan. In de eerste 

helft had RKAVIC het heel moeilijk maar bleef overeind zelfs kon van de ruimte, gelaten door het opdringend AFC, slim 

gebruik gemaakt worden. In de tweede helft werd het overwicht zichtbaarder. De conditie raakte op. Onze mannen 

hadden teveel moeten geven. 

Zo maar een impressie van het jeugdvoetbal op RKAVIC. De Onder-10-2 is een leuk team om naar te kijken; eigenlijk is al 

het jeugdvoetbal dat: het verschil in talent, de inzet en soms ook de spiegel van het profvoetbal met ‘Rosheuveltjes’ *), 

maar ook met zijn handtastelijkheden. Concentreren op de bal en op waar je moet staan en gaan, daar bereik je meer 

mee, dan met duw en trekwerk. 

*) ‘Rosheuveltjes’, vernoemd naar de RODA JC spits Rosheuvel, die zijn voet tegen een bal zette, die net naast dreigde te gaan , maar 

de bal toch naast zag springen. (Bij RKAVIC  zouden we het een ‘Zwartjes’ genoemd kunnen hebben, naar de speler van het Eerste die 

bijna óp de lijn de bal over de lat wist te plaatsen. Hoe kan dat nou, zo’n ‘Rosheuveltje’? Je denkt: die bal kaats ik er effe mooi in, 

maar toch springt ie langs de verkeerde kant van de paal. Zou het kunnen zijn dat je je voet niet ‘vol’ tegen de bal zet  maar onder een 

hoek, én dat je het draaiend effect in de bal onderschat, waardoor hij toch met een hupje zijn koers voortzet. Ga het eens uitproberen 

op de training. . . . maar als je een kans hebt om te scoren: lekker vol op de wreef, daar is geen effect tegen bestand. Waar of niet 

waar, wie schrijft de oplossing in de volgende nieuwsbrief? 

 

Het heilige getal ZEVEN 

Sporting Martinus – RKAVIC 8-1 Na drie overwinningen met zeven goals in het voordeel 
RKAVIC – Vlug en Vaardig 7-0 van RKAVIC, zou je er bijna in gaan geloven, maar bij 
RKAVIC – Portugal A’dam 7-3 TABA  kon RKAVIC zich niet beperken. Wat is er gebeurd 
Sv Ouderkerk – RKAVIC 4-7 na de 8-1 bij Sporting Martinus. Het ging al vroeg mis en 
TABA – RKAVIC   0-8 we kregen geen grip op hun recht toe recht aan spel: zeer  
               30-15 efficiënt, bijna iedere doorbraak was raak. Toch heeft    



 

20 mei 2018   Nieuwsbrief3 mei 2018.docx      Blz. 12 
 

 

RKAVIC zeker in de eerste helft redelijk tegenspel kunnen bieden met wat kansen. De Roodgele machine 
daverde door. Verrassend was de vroege 2-0 voorsprong tegen Vlug en Vaardig. En het werd nog doller: 
Gabriel had er lekker zin in.  
Portugal Amsterdam moest geen onoverkomelijk probleem zijn. De ploeg is onevenwichtig in leeftijds- en 
gewichtsopbouw en daardoor in de tweede helft kwetsbaar. Ondanks ons scorend vermogen wisten ze ons 
nog even te benaderen. Drie oude matties bleken langs de lijn te staan. 
Dan de streekderby: RKAVIC nam de leiding en Lau mocht een penalty verzilveren. Ouderkerk vocht zich terug, 
maar in de tweede helft ging RKAVIC los. Mooiste aanval(?): Delano drong op rechts ver door, ging niet het 
strafschopgebied in, maar plaatste terug op Gabriel, die de bal feilloos hoog voor doel plaatste op de ideale 
hoogte voor een scorende Lau. Opvallend was dat Bas een groot aandeel in de score had. Was hij even 
toegesproken?  Ouderkerk leek aan het eind door de snelle gevarieerde aanvallen van onze oranjemannen 
afgemat te zijn. 
Dan het bezoek aan de TABAkkers, die enthousiast uit de startblokken gingen, maar na vijf minuten op 
achterstand kwamen: Bas 0-1; met een fraai afstandschot tekende Jasper 0-2 aan. Lau kreeg een penalty, 
scoorde natuurlijk, maar hij telde niet: iemand was te vroeg ingelopen (!). De 0-3 kwam toch: van de voet van 
Ibra, een uitgespeelde aanval. 0-4, een penalty wegens hands; deze telde wel, gescoord door Lau. Een 
prachtige corner van Gabriel kon niet anders dan door Peter verzilverd worden. 0-6 op naam van Joshua: een 
fraaie actie; Bas kopte de 0-7 in. Nawid onderscheidde zich door een vrije trap stijlvol uit de hoek te houden 
en Ibra zette de kroon op zijn goede spel door zijn solo af te ronden. 
Een overzicht van vijf wedstrijden in 8 weken. 12 mei ontvangen we CTO’70: moeten wij hen in de bloemen 
zette of zorgen wij ervoor dat de schaal nog een week in de kofferbak blijft. 
Maak er een spetterend slot aan seizoen 2017-18, de verwachtingen zijn hoog gespannen, de supporters zijn 
vol vertrouwen. 
 
Stand KNVB Zaterdag West 1 4e klasse D 
CTO’70  17  14  1  2  44  54-19   
Sporting Martinus 17  11  4  2  37  64-30 
Hertha   18  11  2  5  35  61-30 
Sv Ouderkerk  17  10  1  6  31  50-35 
RKAVIC  17    9  3  5  30  61-49 
Vlug en Vaardig 17    9  2  6   29  46-38 
FC Portugal A’dam 18   8  0  10  24  47-55 
RODA’23  17   6  0  11  18  34- 45 
FC Amsterdam 18   3  4  11  13  33-51 
TABA   17   2  1  14    7  24-65 
ZuidOost United 17   2  1  14    7  18-75 
 
Winnaar 1e periode (eerste helft competitie): CTO’70 
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Stand kop 2e periode (tweede helft) 
CTO’70  7   6  0  1   18  24-9 
Sporting Martinus 7   5  2  0   17  25-11 
Hertha   8   5  1  2   16  21-11 
RKAVIC  7   5  0  2   15  34-23 
RODA’23  7   4  0  3   12  13-12 
 
Programma RKAVIC: 
12 mei 14.30  RKAVIC – CTO’70 
19 mei 15.15  ZuidOost United - RKAVIC 
26 mei 14.30  RKAVIC – RODA’23 
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12. Reünie RKAVIC 11 
 

Onder nogal wat meelijwekkend geschater heeft dit team een wedstrijd gespeeld – met noodzakelijke verkwikkende 

pauze - , en de roem voor de generaties veilig gesteld. Aan techniek ontbrak het niet zo, maar de conditie bij diverse 

teamleden eiste haar tol. Het publiek heeft zich weten te vermaken, waarbij zelfs Fred Kollen zich had gevoegd, zeer 

tegen de traditie en verwachtingen in. 

 

  



 

20 mei 2018   Nieuwsbrief3 mei 2018.docx      Blz. 15 
 

 

 

13. KNVB 

14.  

Column Jan Dirk van der Zee, directeur 
amateurvoetbal 

VRIJHEID VAN ONDERWIJS 
BEPERKT BEWEGING VAN 
KINDEREN 

    

“Waarom zijn jullie zo ouderwets in het amateurvoetbal?” vroeg een Tweede Kamerlid, toen ik hem vorige 

week sprak over kinderen die nauwelijks meer sporten of bewegen. Een kwart van de basisschoolleerlingen 

scoort een onvoldoende op beweegvaardigheid. Ook hij maakt zich zorgen, maar verwijt ons dat we te weinig 

oog hebben voor vernieuwing van het spelaanbod. 

 

Volgens de politicus moet het voetbal net zo eenvoudig te beoefenen zijn als televisiekijken met Netflix en 

vertelde dat zijn boekhoudster nu, naast haar lidmaatschap van een atletiekvereniging, regelmatig meedoet 

aan georganiseerde free-runs over het haventerrein van Amsterdam Noord. “Wordt het geen tijd, dat jullie 

ook anders gaan kijken?” klonk het ongeduldig. 

 

Laat ik vooropstellen dat het fijn is dat de politiek steeds meer belangstelling heeft voor lichaamsbeweging en 

voetbal in het bijzonder. Dat er meer politieke partijen zijn dan ooit, die een bredere maatschappelijke rol 

zien weggelegd voor de sport. Maar ik schrok van de geringe praktijkkennis over wat er werkelijk gebeurt bij 

het meest populaire spel van dit land. Kennelijk hebben woordvoerders in de Tweede Kamer nog nooit 

gehoord van het snelgroeiende 7 tegen 7 (met vrienden huur je een veld af bij de club in de buurt), Walking 

Football (senioren voetballen in wandeltempo op een kwart veld) en Kicks (geen tijd, toch voetbal). 

 

Dat wij al jaren bezig zijn om mensen buiten de gebaande paden van de club bij het voetbal te betrekken. Dat 

de bond ook ziet dat de belangstelling voor het jeugdvoetbal terugloopt (elk jaar 4 procent). Dat we dezelfde 

zorgen delen over kinderen die niet meer achter hun smartphone vandaan komen. Maar dat wij naast allerlei 

nieuwe initiatieven blijven geloven in de vereniging als de plek waar je in een veilige omgeving sport en 

samen plezier maakt. Aan het Tweede Kamerlid vertelde ik tot slot, dat we in diverse steden met andere 

sportverenigingen mooie initiatieven hebben lopen om kinderen in achterstandswijken uit huis te krijgen en 

op een aantrekkelijke manier te laten sporten. 

 

Zo waren we weer terug bij het begin van ons gesprek. Hoe kunnen we elkaar helpen om de basis op orde te 
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krijgen, zodat kinderen meer gaan bewegen? In Australië, vertelde ik, wisten ze wel raad met dit probleem. In 

de strijd tegen overgewicht, besloot de regering enkele jaren geleden 400 miljoen euro uit te trekken voor 

een integrale aanpak van obesitas met een hoofdrol voor de sport en sport op scholen. 

 

De politicus schudde met zijn hoofd. “Zal in Nederland slechts gedeeltelijk gaan werken,” zei hij. “In dit land 

hebben we vrijheid van onderwijs. Scholen beslissen zelf over de aanstelling van een vakdocent gym en/of 

het geven van extra uren lichamelijke opvoeding. Hoe goed we ook samenwerken en hoeveel extra geld er 

ook ter beschikking komt, daar zit de achilleshiel van de integrale aanpak; in het onderwijs zelf. 

 

Geloof je toch niet. 

 

  
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

Iedere Nederlander woont gemiddeld 1,6 kilometer van een voetbalveld, ons land telt 3.150 amateurclubs en elk 

weekend brengt de bond 1,2 miljoen mensen in beweging voor een potje voetbal. Indrukwekkende feiten die afgelopen 

maandag op tafel kwamen tijdens een gesprek met Bruno Bruins, minister van Medische Zorg & Sport. De bewindsman 

had de KNVB-directie uitgenodigd voor een gesprek over voetbal. 

In een eerdere meeting had de minister al eens blijk gegeven van zijn affiniteit met de sport, maar vertelde ook weinig 

trek te hebben in problemen die door het voetbal zelf kunnen worden opgelost. Als een modern bestuurder stelde de 

bewindsman duidelijk, dat hij alleen daar wil helpen, waar hij op een betekenisvolle wijze het verschil kan maken. 

 

Pikant genoeg was de directe aanleiding voor ons gesprek, de uitlating van de minister over de vergoeding van de 

OranjeLeeuwinnen en de onderhandelingen die we daarover voerden. Bruins had graag gezien dat de voetbalsters 

evenveel zouden krijgen als de voetballers en stak dat niet onder stoelen of banken. We hebben bij de minister 

aangegeven dat er nauwelijks meer verschil bestaat tussen de Oranje vrouwen en mannen Beiden zitten op de 

voetbalcampus en krijgen dezelfde beloning. Als het om gelijkheid en diversiteit binnen het voetbal gaat heeft de bond 

een voorbeeldrol, daar strijden we voor.    

 

Zo konden we snel over naar onderwerpen die ons beider aandacht nodig hebben. Allereerst spraken we over het 

project ‘Veilig Sportklimaat’, waarvoor de overheidssteun begin 2019 afloopt. Het behelst onder meer een financiële 

ondersteuning voor de succesvolle samenwerking met Bureau Halt, de organisatie van spelregelavonden bij clubs en de 

begeleiding van risicoverenigingen naar een andere clubcultuur. Het zal geen verbazing wekken, dat ik mij hard heb 

gemaakt voor de continuering en verdere uitbouw van deze samenwerking. Daarnaast hebben we stilgestaan bij de 

ambitie van de KNVB om veel meer mensen van voetbal te laten genieten, maar die we op dit moment nog niet 
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bereiken, of een drempel ervaren waar we ze overheen moeten helpen. Ook daar kan de overheid een rol in spelen. Met 

name als het gaat om de uitwassen in de maatschappij: discriminatie en agressie. 

 

Maar veruit het langst hebben we gesproken over de rol die voetbal zou kunnen spelen voor alle ministeries. In 

Roemenië en Zweden heeft FIFA-onderzoek inmiddels uitgewezen dat de economie en het welzijn in een land direct 

profiteren, als er in voetbal wordt geïnvesteerd. 

 

Ook Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft verstandige dingen gezegd over investeren in 

sport en de waarde die het vertegenwoordigt voor de cultuur in ons land. Sport levert namelijk een niet te verwaarlozen 

bijdrage aan een gezamenlijke identiteit en verbindt Nederlanders van jong tot oud, van hoog tot laagopgeleid en met 

welke familiegeschiedenis dan ook. Terwijl wij maar moeten blijven uitleggen dat voetballen voor alles en iedereen zo 

goed is. 

 

In feite zouden we extra geld moeten steken in sportaccommodaties, het verenigingsleven en wegblijven van rare fiscale 

regels waardoor verenigingen gedwongen worden hun lidmaatschapsgeld te verhogen. Sterker nog; in een rijk land als 

het onze, is het een doodzonde dat we sporten niet gratis durven maken. In elk geval voor alle kinderen tot ver in de 

pubertijd. 

 

 


