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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2018.  
 
De tijd holt. Ik weet niet of dit ook voor jou geld, maar dit is in ieder geval mijn ervaring. Ik besef echter ook dat voor 
nogal wat mensen de tijd niet opschiet: er komt geen einde aan. Vooral de groep die nauwelijks meer een doel in hun 
bestaan zien en herkennen, speciaal voor hen lijkt de tijd vooral stil te staan. Dat werkt behoorlijk confronterend. Als je 
dan kijkt naar de jonge mensen die nog aan het begin van hun carrière staan, die hun bestaan nog moeten opbouwen, 
en met van alles en nog wat bezig zijn, naar de jonge gezinnen met drukke koters, of ouders met oudere kinderen: er is 
altijd wel wat aan de hand; afleiding genoeg. En dus ook uitdagingen te over.  
Op sinterklaasdag las ik een opmerkelijk artikel in het NRC van Mathieu Segers, historicus en hoogleraar, die duidelijk 
maakte dat de EU niet hét doel is waar we ons met zijn allen uitsluitend op moeten richten. Er zijn meer richtingen en 
oplossingen. En bovendien leert de geschiedenis ons dat  we te maken hebben met de dialectiek van eenwording en 
integratie, en vervolgens van nationalisme en afscheiding. We lijken onderworpen aan dat mechanisme, onvermijdelijk? 
Maar dat dwingt ons voortdurend om onze weg te zoeken, niet in te dutten, en vooral niet in je eentje, maar 
gezamenlijk te zoeken, te blijven zoeken. Dat blijft eigenlijk gelden in elke fase van ons leven, dat gezoek. En voordat je 
je ogen definitief sluit was je daarmee nog steeds bezig. Als je zó leeft – zo stel ik me dat voor – dan verveel je je nooit, 
en blijf je met elkaar in gesprek. Dát is één van de grote opgaven van onze tijd: zoeken hoe we in vrede met elkaar voor 
onze kinderen een gezonde en menswaardige toekomst kunnen scheppen. Dat begint binnen je eigen gezin, en op het 
sportveld, in het café, op je werk, enfin, verzin het maar. Zolang we er met zijn allen niet in slagen het initiatief te 
nemen, een stukje verantwoordelijkheid op ons te nemen, en iets van ons zelf weg te geven ter wille van de ander, je 
team, de club, je gezin, dan zijn we werkelijk arm. 
Ik wens iedereen natuurlijk prettige feestdagen toe, maar vooral toch ook een stukje heilig besef van wat er op het spel 
staat, en dat je daarom iets van jezelf moet weggeven zonder iets voor terug te willen hebben, in het belang van elkaar. 
 
Vincent Kuin 
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2. Onze sponsoren 
 
Mede dankzij de sponsoren is het mogelijk geweest om tegen geringe vergoeding de veldvoetbalsectie geheel in het 
nieuw te steken. Nieuw zijn het Fietshuys, Xenor and Nappa. 
 
Voor logistieke uitdagingen kunt u terecht bij Xenor. Bij Nappa in Ouderkerk kunt u terecht voor een gezellige avond 
Italiaans eten. Ook bekend in Amstelveen van Gusto! Het Fietshuys is een nieuwe fietswinkel in het stadshart. Hier kunt 
u terecht voor een uitgebreide selectie van fietsen en voor het onderhoud van u fiets. Als welkomst cadeau heeft het 
Fietshuys 2 waardebonnen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van een elektrische fiets. Steun en toeverlaat in de 
kantine is Kees Zaal. Kees heeft recent een operatie ondergaan en is daar inmiddels herstellende van.  Hij kan dus 
binnenkort weer op pad gaan met zijn elektrische fiets en kan die meteen laten voorzien van een onderhoudsbeurt. 
Voor de 2e waardebon wordt de andere gelukkige binnenkort bekend gemaakt. 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 
Beste leden van RKAVIC, 

Het einde van de eerste helft van het seizoen nadert en daarmee ook het einde van het jaar 2018. 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. 
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Het RKAVIC bestuur kijkt met plezier terug op het jaar 2018. De samenwerking met de Wooteracademy zorgt voor een 

stabiel en - ondanks de jeugdigheid - competitief selectieteam voor het eerste. Onlangs werd zelfs de koploper RODA’23 

verslagen. Het is duidelijk dat hier een team met potentieel ontstaat.  

De jeugdafdeling begint ook zijn weg te vinden, ook met de samenwerking en sturing die we hier in ontvangen van de 

Wooteracademy. Er is een goede continuïteit in de trainingen met veel inzet van de jongere en oudere trainers. 

Waarvoor ik ook op deze plek nog even mijn dank voor wil uitspreken. Het werk van de trainers om de jeugd van RKAVIC 

te onderwijzen in het voetbal kan niet genoeg gewaardeerd worden. 

Betreffende de toekomst van onze inmiddels 102-jarige vereniging blijven een aantal zorgen die in de kern draaien om 

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

aantal vrijwilligers die onvermijdelijk ouder worden. Hierdoor komen te veel taken terecht op de schouders van te 

weinig. Een mooie ontwikkeling is dan ook dat er vanuit de jeugd ouders opstaan die zich actief met het welzijn van de 

club bemoeien. Waarbij aangetekend is dat wanneer u graag een wedstrijd fluit, wilt helpen op de zaterdag (hoeft echt 

niet elke zaterdag ter zijn) of zelfs een bestuursfunctie ambieert, u nog steeds van harte welkom bent. Aanmelden kan 

op bestuur@rkavic.nl 

Over toekomst gesproken, 

Donderdag 20 December is de algemene ledenvergadering om 20:00 in de kantine RKAVIC. Op de agenda staat ook 

verslaggeving van de huidige gesprekken met Amstelveen Heemraad/gemeente over eventuele fusie. Dit is een 

onderwerp waar uw bestuur in 2018 ook mee bezig is geweest. Indien u geïnteresseerd bent in deze ontwikkelingen zou 

ik u willen adviseren om daar vooral bij aanwezig te zijn.  

Als laatste reflectie wil ik graag mijn mede bestuurslid Eddie Hoeboer en mijn teamgenoot Gert-jan Dokter hartelijk 

danken voor alle inspanningen die zij hebben geleverd om de nieuwe shirts en trainingspakken te leveren. Er volgt nog 

een nabestelling om iedereen te kleden die nog niet de juiste maat ontvangen heeft. Maar het merendeel van RKAVIC 

loopt er de laatste weken zeer verzorgd bij en dat is iets waar we met plezier op terugkijken dit jaar. 

Het RKAVIC bestuur wenst iedereen nog sportief succes of anders lering uit het verlies. Namens het gehele bestuur 

wensen wij u hele fijne kerstdagen en voor 2019 vast alle gezondheid en veel voetballend succes. 

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen, voorzitter ad interim 

mailto:bestuur@rkavic.nl
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4. ALV 
 
Het Bestuur van de voetbalvereniging RKAVIC nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de, in het 
verenigingsrecht voorgeschreven, ledenvergadering, te houden op DONDERDAG 20 DECEMBER 2018 om 20.00 
uur in het clubhuis van RKAVIC 
 

 
AGENDA 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3. Vaststelling notulen ALV  d.d. 5 juli 2018 

 
4. Bespreking van het beleid van de commissiebesturen  

a. Senioren 
b. Jeugd 
c. Zaal 

 
5.  Jaarverslag penningmeester 2017-2018    
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6.  Verslag financiële advies commissie           
 
7. Verslag kascommissie   

 
8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten 2017-2018 

 
9. Verslag commissie Escapade          

 
10. Decharge bestuur 

 
11. Benoeming kascommissie        
                    PAUZE 

 
12. Bespreking algemeen beleid en update gesprekken met Amstelveen Heemraad  

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 
 

5. Scheidsrechters 
 

HELP …………….Scheidsrechters gevraagd  

Om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden zijn er scheidsrechters nodig. Gelukkig hebben wij al een aantal 

scheidsrechters en ouders die bereid zijn om af en toe een wedstrijdje te fluiten. De spelers van de JO17-1 fluiten 

voorafgaand aan hun eigen wedstrijd de wedstrijden op halve velden van de JO11 en JO12; klasse jongens, fijn dat jullie 

dat willen doen. De wedstrijden van de JO7 t/m JO10 worden op een kwart veld gespeeld en worden geleid door een 

spelleider; meestal is de leider of een van de ouders tevens spelleider. Graag zouden wij hiervoor spelers van andere 

teams willen inschakelen zodat de leiders zich alleen hoeven bezig te houden met het leiden van hun team en niet ook 

nog als spelleider moeten optreden.    

Wij zijn bezig met arbitrage online; via dit platform kunnen scheidsrechters (ook leden van andere verenigingen) zich 

aanmelden om een wedstrijd te fluiten; dat gaat meestal om wedstrijden op hele velden. Dit is nog in de beginfase maar 

wij hopen op deze manier meer scheidsrechters te kunnen aanstellen voor zowel de jeugd- als seniorenwedstrijden. 

Maar tot die tijd hebben wij dus nog een aantal scheidsrechters nodig: 

 Spelleider -kwart velden JO7 t/m JO 10 -                             (minimumleeftijd 12 jaar) 

 Scheidsrechter pupillen; halve velden - JO11 en JO12 -    
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 Scheidsrechter junioren; hele velden - JO13 t/m JO17-     

 Scheidsrechter senioren; hele velden                                   

Minimaal twee keer per jaar organiseren wij een gezellige avond, waarbij onder het genot van een hapje en drankje 

verdere uitleg gegeven wordt over nieuwe voetbalregels, ervaringen worden uitgewisseld of wordt iemand van de 

scheidsrechtersvereniging uitgenodigd. En mocht u een beetje onzeker zijn over het hoe en wat, wij organiseren in 

samenwerking met de KNVB cursussen voor scheidsrechters. En onze scheidsrechters coördinator Kees Zaal is altijd 

bereid om al uw vragen te beantwoorden.  

Ouders/spelers, aarzel niet, meld u aan als het middelpunt van de wedstrijd en wij regelen dan een echte 

scheidsrechters outfit. 

Met name de seniorenteams zouden wij willen vragen om eens een jeugdwedstrijd te fluiten; zo leren de jonge en 

oudere RKAVIC’ers  elkaar beter kennen, want wat is er leuker als je wedstrijd gefloten wordt door iemand van de zat1 

of de veteranen? Bovendien kan dat een andere kijk geven op de (niet altijd plezierige) rol van een scheidsrechter.    

Doe mee en meld je aan bij Ank Jonker, e-mail; jpmjonker@planet.nl, m. 06 - 25045330.  

Wij rekenen op jullie hulp. 

Kees Zaal/Ank Jonker 

 

  

mailto:jpmjonker@planet.nl
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6. Nieuwjaarsreceptie 
 

Deze zal plaats vinden op 6 januari om 15.00, na – hoe kan het ook anders - een voetbalwedstrijd op ons fantastische 
complex. 
 

En vanuit ons clubhuis wensen we jullie warme en gezellige dagen!. 

  

7. Nieuwe kleding/voetbalshop.nl 
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In november is de nieuwe kleding uitgereikt. Een hoop blije gezichten. Het ziet er allemaal zeer fraai uit. Echter zijn er 

nog wel een aantal zaken die opgelost moeten worden. Alle nabestellingen zijn gedaan en er wordt voor gezorgd dat we 

uiterlijk de 2e seizoenshelft kunnen beginnen met alle juiste kleding.  

Inmiddels is de Rkavic webshop bijna ok klaar. Deze kunt u binnenkort vinden via onze site. 
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8. Roken en zo…. 
 

Geachte RKAVIC leden, 

 

Samen op weg naar een Rookvrije Generatie, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.  

 

De Rookvrije Generatie is een grote maatschappelijke beweging, ontstaan vanuit een initiatief van de Hartstichting, KWF 

Kankerbestrijding en het Longfonds. Een groot aantal mensen en organisaties werkt ondertussen mee aan de Rookvrije 

Generatie. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de grote sportbonden, vele 

zorginstellingen en duizenden sportverenigingen, speeltuinen en scholen. Door deze steun worden steeds meer plekken 

waar kinderen komen rookvrij. Een belangrijke ontwikkeling, want roken is nog steeds de nummer 1 oorzaak van ziekte 

en sterfte in Nederland en iedere week opnieuw raken er helaas honderden kinderen verslaafd aan roken.  

 

Zien roken, doet roken 

We kunnen voorkomen dat onze kinderen gaan roken, als we samen laten zien dat roken niet normaal is. Kinderen 

vinden roken normaal als zij anderen zien roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Denk aan trainers, docenten, 
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Peter Crowe 

Ik ben Peter Crowe. Ik ben een Engelse docent Engels en vader van een voetballende Finn en een 
(nog) niet voetballende Jules. Daarnaast ben ik coach/teamleider van de huidige JO10-3. Ik ben 
grootgebracht met Engels voetbal, dus voor tips over ‘Kick and rush’ voetbal kun je altijd bij mij 
terecht. Samen met de andere leden van de jeugdcommissie hoop ik de betrokkenheid van 
jeugdleden en ouders te vergroten. 

Benjamin George 

Ik ben Benjamin George, ik ben vader van 3 jongens die bij Rkavic spelen. Zelf train ik nog op 
de dinsdagavond met de voetbalvaders mee en op donderdag in de zaal. Ik kijk er naar uit om 

(groot)ouders en oudere kinderen tegen wie zij opkijken. Door het creëren van rookvrije omgevingen zorgen we ervoor 

dat niet-roken de norm is. Zo maken we roken minder aantrekkelijk voor kinderen en voorkomen we ook het schadelijke 

meeroken.  

Met dit schrijven wil ik u vragen om ook het goede voorbeeld te geven en mee te helpen met het beschermen van 

kinderen door RKAVIC rookvrij te maken. 

 

Wat doet RKAVIC? 

Startend 1 januari (onder voorbehoud akkoord ALV maar we verwachten daar geen tegenstand) sluit RKAVIC zich aan bij 

de vele sportparken die ons al voorgingen. Vanaf deze datum verzoeken we onze leden en bezoekers van het sportpark 

om niet meer te roken langs de velden. Om de meer verstokte roker niet af te schrikken blijft vooralsnog roken op het 

terras van RKAVIC toegestaan. We vragen u wel met klem om vooral tijdens de jeugdwedstrijden (vuistregel zaterdag 

tussen 8:00 uur en 14:00 uur) uw rookbehoefte uit te stellen. 

Het bestuur RKAVIC wil benadrukken dat in deze maatregel geen beoordeling is over het roken. Uw voorzitter is zelf is 

fervent aanhanger geweest van deze gewoonte. Waar wij naar streven is een gemeenschappelijke aanpak om de nieuwe 

generatie rookvrij te kunnen laten sporten. Naar ik hoop kunnen we dit doel alle ondersteunen. 

Alvast heel hartelijk bedankt, namens alle kinderen!  

Met vriendelijke groet, Bestuur RKAVIC 

9. Van onze penningmeester 
 

We zijn inmiddels al weer bijna halverwege het seizoen. Helaas hebben een 50-tal leden hun contributie nog niet 

betaald.  Dat komt neer op meer dan EURO 10.000.  Tot deze leden: laat je club niet in de steek! Tevens een laatste 

oproep. Als de contributie nog niet binnen is voor einde van dit jaar zal de vordering in januari naar het incassobureau 

gestuurd worden. Voorkom deze ellende en maak nog snel je contributie over. De leden op wie dit betrekking heeft 

zullen daarover nog een aparte email krijgen. 

10. Vanuit de jeugdcommissie 
 

De jeugdcommissie bestaat uit: Gaby Griffith, Mike Herle, Ben George, Jos Kapici en Peter Crowe. U kunt de 

jeugdcommissie benaderen via jeugd@rkavic.nl voor vragen of felicitaties. 

 

mailto:jeugd@rkavic.nl


 

14 december 2018   Nieuwsbrief dec 2018 versie 4 (002).docx     
 Blz. 16 

 

 

 
Peter         Ben 
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Michael Herlé: Vader van Mees O10-1 en Boris 
Wolfje. Jaren lang gevoetbald, maar nu op zaterdag langs 
de lijn bij mijn zoons. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nieuwe tenues 
We zijn dankbaar voor de inzet van Gert-Jan Dokter, Eddie Hoeboer, Paul-Jan van Rooijen en alle sponsors, 

teamleiders en ouders die mee hebben geholpen om te zorgen dat elke jeugdspeler een prachtige nieuwe tenue 

en trainingspak krijgt. 

   Een nieuwe bestelling is al geplaatst voor degenen die kledingstukken nog missen. De teamleiders zullen ze 

uitdelen zodra ze binnenkomen. 

Gaby Griffith  

Ik ben Gaby Griffith, moeder van Jaime uit team 
JO9-2. Ik werk als leerplichtambtenaar bij de 
gemeente Almere. In mijn vrije tijd voetbal ik bij 
Fortius in de vrouwen 35+ competitie. Ik coach de 
jongens van team JO9-2 met veel plezier! 

Ik ben samen met Peter, Gaby, Jos en Ben 
tegenwoordig lid van de jeugd commissie.  
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   Foto’s van alle jeugdteams in de nieuwe tenues komen straks op de Rkavic website te staan. 

 

2. Pieten bij de Wolfjes 
Zaterdag 1 december hebben de Wolfjes een potje gespeeld tegen verrassende tegenstanders – de Pieten! De 

Pieten hebben wat hulp gekregen van een aantal vaders en trainer Bas, maar de Wolfjes zijn ze te machtig 

geweest. Elke Wolfje heeft een pepernoot gescoord! 

 

3. Ouders – bestuursdienst op een zaterdag 
In de laatste weken zijn een aantal ouders van jeugdspelers in de bres gesprongen door een bestuursdienst op 

zaterdag op zich te nemen, waarvoor dank! In het kort, bestuursdienst houdt in dat je: 

 de teamleiders van bezoekende teams ontvangt, 

 kleedkamersleutels uitdeelt, 

 limonadekannen klaarzet, 

 uitlegt op welk veld een team speelt, 

 uitslagen noteert. 
Elke zaterdag hebben we vier bestuursdiensten van +/- één uur. Speelt het team van je kind thuis? Dan kan 

zijn/haar team eventueel een dienst krijgen, tijdens het uur voordat je kind aftrapt. Dit hoor je via de teamleider, 

met een volledige instructielijst. We rekenen op jullie medewerking! 

 

4. Update Nordin Wootertraining 
Zoals waarschijnlijk bekend bij de meesten is Rkavic dit seizoen begonnen met een samenwerkwerkingsverband 

op trainingsgebied met de Wooter-academy. We hopen hierdoor de trainingen naar een hogere level te liften. 

Langzamerhand na een stroef begin begint dit beter vormen aan te nemen! 

   Michael Herle en Ben George nemen de communicatie tussen de Wooter- academy en de Rkavic trainers op 

zich. 

   Elke woensdag is deze training voor de onder acht, negen en tien teams. 

 

5. Teamleiders bijeenkomst 
Op donderdag 31 januari 2019 komen alle teamleiders van de jeugdteams bij elkaar om kennis te maken. Een 

uitnodiging met agendapunten volgt. Zet hem alvast in je agenda! 

 

6. Nieuwe indelingen na de winterstop.  
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Tijdens de winterstop maakt de KNVB een herindeling op basis van de resultaten. Teamleiders, wil je dat je team 

lager of hoger ingedeeld wordt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ank Jonker om te kijken naar de 

mogelijkheden. jpmjonker@planet.nl 

 

 

11. Voetbal TV en Ziggo 
In het voetbal kun je jezelf niet filmen, daarom doet VoetbalTV dat: https://www.volkskrant.nl/a-b896b716 

In het nieuwe jaar zal Voetbal TV eindelijk beschikbaar zijn voor Rkavic. De cameras hangen al bij het hoofdveld boven 

het scorebord. Het was nog even wachten op een sterke internetverbinding. Rkavic zit in een buitengebied en maakt 

daarom nog gebruik van ISDN. Een paar maanden geleden hebben we Boon en Hic benaderd om te onderzoeken of we 

gezamenlijk ervoor konden zorgen dat we in deze digitale tijd een kabel konden laten neerleggen.  We hebben Ziggo 

bereid gevonden om dat te doen. Het is jullie wellicht niet ontgaan dat de afgelopen weken werkzaamheden zijn 

geweest op en rondom het terrein.  Met als resultaat dat we in het nieuwe jaar eindelijk een snelle internetverbinding 

en HD tv zullen hebben. Tevens komt er dan een open Rkavic netwerk beschikbaar voor alle leden en bezoekers.   

12. Kees Zaal 
Er moest stevig worden ingegrepen om Kees overeind te houden in dit ondermaanse. En het einde is nog even niet in 

zicht, is hem te verstaan gegeven. Het is al weer een paar weken geleden, maar toch; hij wandelt en fietst weer, en hij 

heeft zijn woordje nog steeds klaar. 

Hier in gesprek met Fred Kollen, die het eerste elftal komt ondersteunen met zijn aanwezigheid. 

Daarnaast is Fredj adviseur in zaken als fusies e.d.. M.a.w.  hij komt zéér goed voor RKAVIC van pas. 

mailto:jpmjonker@planet.nl
https://www.volkskrant.nl/a-b896b716
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13. KNVB-1 
 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

Wie komen er in de KNVB Ledenraad? Na 14 december aanstaande weten we het. Dan zijn de dertig nieuwe 

afgevaardigden bekend die de belangen gaan vertegenwoordigen van meer dan 1,2 miljoen leden. Afgelopen zaterdag 

vergaderde ik voor de laatste keer met de bestaande ledenraad. We hebben teruggekeken op drie bewogen jaren, 

waarin fundamentele keuzes zijn gemaakt voor de toekomst van het amateurvoetbal. Met als meest impactvolle besluit: 

de nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen. 

Wie de cijfers erop naslaat weet waarom we deze veranderingen hebben doorgevoerd. Want zonder het succes van het 

vrouwenvoetbal - en de toestroom van meisjes - had de vlag er anders bijgehangen in het amateurvoetbal dan vandaag 

de dag het geval is. In plaats van een stabiel aantal leden, waren we geconfronteerd geweest met een daling van 

minimaal acht procent. Met name bij de jongens tussen de vijf en achttien jaar gaat het hard. In 2018 alleen al, schreven 

meer dan negentigduizend jeugdspelers zich uit. 

Waarom ze stoppen? 

 

-       Weinig plezier in het spel 

-       Belabberde trainer  

-       Niet meer met vrienden in één team 

-       Onvoldoende ontwikkeling 

 

En in de oudere leeftijdsgroepen (vanaf 13 jaar) spelen ook blessures mee, de sfeer in het team en tijdgebrek door 

school en bijbaantjes. 

De KNVB heeft daarom onder leiding van Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling, nog drie grote 

voetbalveranderingen in gang gezet, waarvan de grootste aankomend seizoen wordt uitgerold: iedere voetballer een 

goede trainer. Of dat nu de enthousiaste ouder van de allerjongste jeugd is, of de hoofdtrainer van het eerste. 

 

Voor de andere twee grote veranderingen hebben we dit seizoen alvast een start gemaakt. Zo onderzoeken we met een 

aantal amateurclubs op welke leeftijd je met het selectiebeleid van kinderen begint en hoe je de optimale vorm weet te 

vinden voor de teamindeling. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind een eerlijke kans verdient. Daarnaast wordt 

onderzocht vanaf welke leeftijd we meidencompetities gaan aanbieden en studeren we op de vraag hoe we gelijkheid 

voor ieder lid van een vereniging kunnen creëren. Want waarom zou je genoegen nemen met een mindere trainer en 

voetballen op een bijveldje als je niet het talent hebt om bij een selectieteam te spelen? 
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In het pupillenvoetbal zien we inmiddels de eerste positieve resultaten van de introductie van de nieuwe 

wedstrijdvormen. Zo zijn spelers veel meer aan de bal, wordt het spel steeds sneller en neemt het voetbalplezier toe. 

Zelfs de kritiek lijkt te verstommen. 

Mede dankzij de KNVB Ledenraad. 

 

Ik roep daarom alle bestuurders in het amateurvoetbal op hun stem uit te brengen op 12, 13 en 14 december. Het gaat 

over de toekomst van jouw voetbal. Een kans die je niet mag laten liggen. 

 

14. KNVB-2 
 

‘In Nederland trainen we onze kinderen om stil te zitten,’ concludeerde Art Langeler tijdens de 

bondsvergadering afgelopen dinsdag. De directeur Voetbalontwikkeling van de KNVB sprak 

er over bewegingsarmoede en slechte motorische ontwikkeling van jongens en meisjes op de 

basisschool. In dat licht gaf hij een voorbeeld van zijn zoontje, dat het liefst de hele dag zou 

willen bewegen, maar gekluisterd wordt gehouden aan de stoel en het leslokaal. 
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Ook de bekende hoogleraar neuropsychologie Eric Scherder brak een lans voor meer beweging. Hij 

presenteerde een onderzoek van kinderen met obesitas, waaruit blijkt dat hun brein na een aantal 

maanden sport significant meer activiteit laat zien en verbindingen weet te leggen. Volgens de 

wetenschapper is het noodzakelijk voor een kind om ergens moeite voor te doen, voortdurend te 

worden uitgedaagd en te vernieuwen.  

 

Het zijn woorden die als muziek in de oren zullen klinken van SP-Tweede Kamerlid Michiel van 

Nispen. Hij dient deze week een wetsvoorstel in om kinderen op de basisschool voortaan drie uur 

gymles van een vakleerkracht te geven. Als het voorstel wordt aangenomen, wat we met heel 

Nederland toch hopen, zijn het de eerste punten die worden gescoord om de jeugd meer te laten 

bewegen. 

 

Toch moet er nog veel meer gebeuren. Zo is de voetbalbond een voorstander van beweging in de 

pauzes (en andere lesuren), naschools sporten in de schoolomgeving, samenwerkingen met 

sportverenigingen en het afschaffen van een algemeen cijfer voor gym. Dit laatste kan vervangen 

worden door punten die je kunt scoren voor allerlei onderdelen van de les lichamelijke oefening: van 

koprol tot touwklimmen, van apenkooi tot handstand en van afgooi tot slagbal. Het fysieke alfabet. 

Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten en bedrijven buitenruimtes zo inrichten, dat het na 

schooltijd veel leuker wordt om buiten te spelen, dan op een beeldscherm te turen. 

 

Hard nodig. 

 

Want welke voetbaltrainer je ook spreekt, niemand zal ontkennen dat de bewegingsarmoede in 

Nederland zijn tol begint te eisen. Hardlopen, springen, sprinten, vallen en weer opstaan… voor een 

snel groter wordende groep kinderen wordt dit problematisch. Trainers in het jeugdvoetbal 

concentreren zich daarom steeds vaker op het aanleren van basisvaardigheden, voordat er 

überhaupt een bal wordt aangeraakt. 

 

Een groter contrast tussen de sessie bij de bondsvergadering over bewegingsarmoede en de loting 

van het WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk, was niet mogelijk. In de Parijse theaterzaal werd afgelopen 
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zaterdag duidelijk dat het voetbal voor vrouwen de sterrenstatus heeft bereikt. Een wereld van 

verschil met mijn eerste kennismaking met de sport, nu vier jaar geleden in Canada op het WK.  Ga 

maar na: voor het eerst in de geschiedenis heeft een vrouw de Gouden Bal voor beste voetbalster 

van Europa gewonnen, de UEFA gaat miljoenen investeren in het vrouwenvoetbal, de FIFA heeft het 

prijzengeld substantieel verhoogd voor het komende WK, clubs krijgen geld voor spelers die ze 

afstaan, er komt een uitzwaaiwedstrijd in een groot stadion in Nederland en we hebben duizenden 

fans die mee willen naar Frankrijk. 

 

‘Onze jacht gaat door,’ klonk het vastberaden na de loting. Bij de OranjeLeeuwinnen is de drang om 

wereldkampioen te worden groot. Dat zal de kersverse bondsridders - Foppe de Haan en Bert van 

Lingen (die op de bondsvergadering tot de adelstand van de KNVB werden verheven) met trots 

vervullen. Zij geloven in de beweging die voetbal heet en doen er nog elke dag alles aan om 

volwassenen, maar vooral kinderen van het spel te laten genieten. 

 

Hulde. 

  

  
 


