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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van januari 2017.  
 
Wat te zeggen over 2016, en wat over 2017? Onze Zat1 heeft een punt binnen. Hoera! We moeten er zuinig op zijn en 
niet wanhopen. Harmonie is hierbij belangrijk. Wat dat betreft het volgende. 
Ik kwam de aardige advertentie tegen van Amnesty International, die de volgende oproep deed: “Zullen we in het 
nieuwe jaar proberen om minder te benadrukken wat ons verdeelt en meer oog hebben voor wat ons bij elkaar 
brengt?” Deze oproep sluit aardig aan bij mijn inleiding van december 2016. 
Verder zijn er heel veel slimmere mensen dan ik die hierover al het nodige hebben gezegd, gefantaseerd, gesuggereerd, 
vanuit defaitisme, maar ook optimisme. Ik laat graag even Caroline de Gruyter aan het woord in haar artikel “Geen 
bangmakers en weglachers gevraagd (bron NRC): 
 
Toen de Russische ambassadeur in Ankara was doodgeschoten, verschenen er overal op sociale media opmerkingen als: 
„Is dit het Franz Ferdinand-moment van de 21ste eeuw?” 
Dat Europeanen denken dat deze politieke moord een wereldoorlog kan ontketenen – zoals die op de Habsburgse prins 
en zijn vrouw in Sarajevo in 1914 – is typerend voor de tijdgeest. Europa is het rijkste en veiligste continent van de 
wereld. Maar Europeanen hebben er zelf geen enkel vertrouwen in. We zijn bitter en fatalistisch. Het is lang geleden dat 
we met zoveel wantrouwen het nieuwe jaar in gingen. 
Toen de Russische ambassadeur in Ankara was doodgeschoten, verschenen er overal op sociale media opmerkingen als: 
„Is dit het Franz Ferdinand-moment van de 21ste eeuw?” 
 
Dat Europeanen denken dat deze politieke moord een wereldoorlog kan ontketenen – zoals die op de Habsburgse prins 
en zijn vrouw in Sarajevo in 1914 – is typerend voor de tijdgeest. Europa is het rijkste en veiligste continent van de 
wereld. Maar Europeanen hebben er zelf geen enkel vertrouwen in. We zijn bitter en fatalistisch. Het is lang geleden dat 
we met zoveel wantrouwen het nieuwe jaar in gingen. 
 
In Die Zeit stond vorig week een interview met de historicus Joachim Radkau, die in 1998 het boek Das Zeitalter der 
Nervosität schreef. Het wordt – ook tekenend – opnieuw uitgegeven. Het gaat over hoe de wereld honderd jaar geleden 
in een soortgelijk globaliseringsproces zat als nu, en compleet dol draaide. Belangrijke uitvindingen volgden elkaar in 
duizelingwekkend tempo op. Alles werd steeds complexer. Dat leidde tot onrust, stress en angst in samenleving en 
politiek. Yoga, sport, terug naar de natuur – het hielp allemaal niets. Radkau vond een vlugschrift van voor 1914 van een 
extreemrechtse club waarin stond: „Überall Unsicherheit, überall Schwäche, überall Angst, Angst, Angst!” 
 
Een ander veelgelezen boek op dit moment is Phantom Terror van de Britse historicus Adam Zamoyski. Ook dat gaat over 
angst, hysterie en achtervolgingswaanzin, alleen geen honderd maar tweehonderd jaar geleden (de tijd van Napoleon 
Bonaparte). Europese leiders waren zo panisch voor revoluties, dat ze hun toevlucht namen tot hevige repressie. Met die 
overreactie, schrijft Zamoyski, zaaiden zij de kiemen voor de revoluties van 1830 (Frankrijk) en 1848 (weer Frankrijk, 
Pruisen en Habsburg). 
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Oververhitte koppen, paniekreacties en veel rampspoed – de parallellen liggen voor het oprapen. Misschien hoor je 
daarom zovelen zeggen dat 2017 een vreselijk jaar gaat worden. Nog erger dan 2016. Het scenario gaat als volgt: 
populisten gaan in diverse Europese landen de verkiezingen winnen; …………. 
 

Zou het? 
Voor hetzelfde geld gebeurt het omgekeerde. Onrust kan productief zijn. Het kan mensen ertoe aanzetten prioriteiten te 
stellen. Om veranderingen door te voeren waar ze anders niet aan zouden beginnen. 
Als je er zo tegenaan kijkt, is het meer een kans dan een gevaar dat er in zoveel Europese landen verkiezingen zijn in 
2017……….. .  
 
Maar kijk naar andere momenten en je ziet dat verdeelde, onzekere samenlevingen als puntje bij paaltje komt ook 
inspirerende leiders kunnen produceren. Leiders die de geschiedenis op een cruciaal ogenblik een zwiep de andere kant 
op kunnen geven. Die de toekomst niet als bedreiging afschilderen, maar als uitdaging. Die hun tijd niet verdoen met 
schelden en dreigen en mensen nog banger maken dan ze al zijn, maar uitleggen dat er een constructieve weg 
voorwaarts is. Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Olaf Palme, Nelson Mandela. Zij kregen burgers 
van het hele politieke spectrum achter zich. 
 

In zijn boek Antifragile; Things that Gain from Disorder (2012) schrijft de Amerikaan Nassim Nicholas Taleb dat je op twee 
manieren kunt omgaan met grote, enge veranderingen. De eerste manier is dat je die probeert te stoppen. Je gaat er met 
twee gestrekte benen in. Gevolg: je breekt je benen. De andere manier is accepteren dat die veranderingen groter zijn 
dan jezelf. Dus je laat je meevoeren op de golven ervan. Deze floaters, ‘antifragiele’ mensen, worden sterker van 
schokken. Zij zien onderweg vervelende dingen, maar ook uitdagingen die ze anders nooit gekregen hadden. Zij doen 
daar, uiteraard, hun voordeel mee…………….” 
 
…. Iedereen heeft het tegenwoordig over de ‘boze burger’. Maar veel burgers zijn niet noodzakelijkerwijs boos. 
Sommigen zijn zelfs gelukkig. Ze zijn wel onzeker, soms bang.  ……………….. 
 
Zij besluit met: “Dé uitdaging voor 2017: meer van dit soort mensen vinden.” 

 
Mijn vraag: waarom zouden jij en ik dat niet kunnen zijn? We kijken immers zo makkelijk weg, en hebben onze mening 
en praatje klaar, snel klaar. Inderdaad, het politieke toneel is niet het platform waar elke Nederlander zich makkelijk en 
graag op beweegt. Maar zou het niet kunnen beginnen met het huiselijke platform? Of naast of op het voetbalveld? 
Succes in 2017! 
 
Vincent Kuin 
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2. Onze sponsoren 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 

Beste leden RKAVIC, 

Het zijn tegenwoordig spannende tijden met veel veranderingen. Zo is er aan de andere kant van de Oceaan een 

Voorzitter die muren wil bouwen. En daarnaast liever leden uitsluit dan erbij neemt. Het is wellicht fijn om dan te 

beseffen dat het enige wat uw voetbalvereniging aan het bouwen is een speeltuin betreft. Deze speeltuin, ons 

geschonken door BSO Boon, wordt momenteel gebouwd door de onmisbare Peter Vink en Willem Blijleven. U ziet de 

vorderingen achter de BSO Boon en naar ik hoop kunnen we u komende nieuwsbrief berichten over de opening van 

deze speeltuin. Wie op zich wel goed in muren bouwen mag worden is ons eerste. Helaas is het niet gelukt de 1-0 

voorsprong tegen het mede laag geklasseerde Robin Hood vast te houden afgelopen zaterdag. Hoewel een puntje altijd 

welkom is was een overwinning natuurlijk gunstiger geweest. Wat wel mooi is om te vermelden is dat deze wedstrijd de 

broertjes Peter en Tonnie Verbaken samen de wedstrijd hebben gespeeld. Iets wat nog niet eerder Is voorgekomen. 

Peter luisterde dit historisch feit ook nog op met een fraai doelpunt. Het is tevens mooi om te melden dat ons 

vlaggenschip vanaf heden aantreedt in een nieuw tenue gesponsord door het restaurant Gusto World of Pizza.  

Wat ook verandert, en waar met name de jeugdleden en ouders iets van gaan merken, is de indeling van de 

jeugdcompetitie. Ik verwijs dan ook de geïnteresseerde lezer naar het stuk van onze Directeur Jeugd Ted Vesters in deze 

nieuwsbrief over de wijzigingen die we komend seizoen gaan zien. RKAVIC zal er alles aan doen om mee te gaan in de 

wijzigingen die de KNVB voorschrijft. Als bestuur denken wij dat hiermee een goede richting wordt ingeslagen voor de 

wijze waarop je naar de jeugdcompetitie kijkt. Wij zullen daar in de komende maanden nog zeker nader bericht over 

geven. 

Ik wens alle leden veel plezier in hun sportbeleving  
“ hoog de glazen”  
 
Paul-jan van Rooijen   
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4. Hoe staan we ervoor ? 

 

Wie we; RKAVIC 1 , maar in de rijtjes staat RKAVIC, als symbool voor de hele vereniging of voor de selectie, maar kun je 
spreken van een selectie als er wel een tweede is, maar een tweede dat niet wil; of kan er een echt tweede zijn? 

Maar goed, bezie de stand en interpreteer de eindpositie van de eerste helft van de competitie 

AH’78   12 29 33-13 
Hilversum  12 27 51-18 
Victoria   12 24 44-11 
OSM’75  12 24 28-22 
Altius   12 21 26-21 
JOS/Watergraafsmeer 12 20 24-23 
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Kockengen  12 22 32-22 
Ouderkerk  12 12 13-35 
Wartburgia   12 13 23-30 
De Vecht  12 11 21-25 
Robin Hood  12 10 24-28 
Zeeburgia  12 8 22-48 
RKAVIC   12 3 15-69 
 

De laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft werd gespeeld aan het Jagerspaadje, op de grens van Loosdrecht en 
Hilversum tegen het aloude Victoria, bekend van de haringkraam bij het lagere senioren-toernooi en nu van de heerlijke 
volkoren tosti’s. Begon tegen Victoria de victorie voor VIC? 
Onze mannen bleven goed overeind en na ongeveer een kwartier nam RKAVIC de voorsprong: goed voorbereidend werk 
van Delivio werd fraai afgerond door Peter. Die later nog een tweede maal het net liet bollen, maar ass.- en 
scheidsrechter hadden reden om hun goedkeuring er niet aan te geven. Kort voor rust kwam Victoria langszij om zeven 
minuten na de thee de leiding te nemen. Manmoedig verzette RKAVIC zich nog, maar halverwege knapte er iets en liep 
de score toch nog op.  
Toch bood het overall-beeld van deze match hoop op perspectief. 
 
28 januari stonden we klaar de competitie te herbeginnen: aangevuld met pit en ervaring; en een uniek gebeuren: de 
twee broers Verbaken in één vertegenwoordigend RKAVIC-team, onder keurend toezicht Ton sr. Verbaken, gelouterd in 
jarenlang selectieoptreden, een van het achttal trouwe 70-/80-jarige volgers van ons vlaggenschip. Wij zijn er nog, nu 
RKAVIC-1 nog. 
Het technisch vaardige Robin Hood dwong ons tot een geconcentreerde aanpak, maar vanaf eigen helft waren er via de 
flanken mogelijkheden het opgedrongen Robin Hood op de proef te stellen en jawel: RKAVIC opende de score, zeven 
minuten onderweg: voorbereidend werk van Delivio, afgeslagen inzetten maar uiteindelijk fraai met een hoog schot dat 
op het juiste moment onder de lat boog, van de voet van Peter Verbaken. Robin Hood zette een tandje bij; RKAVIC alle 
hens aandek, onze keeper als echte sluitpost en de aanhang met geknepen billen. Toch kwamen de gasten langszij, zij 
het dat RKAVIC door de ruimte op de andere helft kansen kreeg Een drietal keren waren we dicht bij een score, ‘zeker 
vanaf de tribune’ gezien, maar ja, degene die de dot van een kans voor de voeten lijkt te krijgen (‘mijn schoonmoeder 
krijgt zo’n kans er nog in !!!’) heeft soms een andere ervaring om de voet lekker en doeltreffend tegen de bal te krijgen. 
Gezien het vuurwerk op ons goal, mogen we mede dankzij het sluitende werk van onze goalie, niet ontevreden zijn met 
de 1-1. Volgende week uit naar Hilversum: voorbereiding bij de Generaal of is dat teveel? 

De vierde Musketier 
Nieuwe shirts, nieuwe elftalfoto, al klaar voor publicatie? 
Nieuwe shirtreclame: voor Gusto wereld van Pizza’s 
In Amstelveen-dorp 
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5. Regels gebruik accommodatie                                                                                                                     
Helaas hebben wij de afgelopen weken moeten constateren dat niet iedereen alert is op de regels voor het gebruik van 

de accommodatie. Daarom brengen wij nogmaals een aantal regels onder de aandacht, want als trainer, leider, speler 

en ook ouder zijn wij allen verantwoordelijk  om toe te zien op naleving van de regels.   

 

Trainingen 

Maak bij trainingen zoveel mogelijk gebruik van de verplaatsbare doelen. Probeer de doelgebieden zo veel mogelijk te 

ontlasten. Laat alle doelen op het betreffende veld staan en verplaats geen doelen naar andere velden. 

Bij het ontsteken van de verlichting rekening houden met het inschakelen van de trainingsverlichting. Ook bij gebruik 

van een half veld, juist dan de verlichting voor een half veld gebruiken. 

Bij trainingen met als inzet het afwerken op een doel, dan alleen gebruik maken van het doel richting veld 2. 

Na de laatst gehouden trainingen dienen alle verplaatsbare doelen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gezet. 

Vrijdags wordt er  geborsteld en gesleept. 

Ook de kleine trainingsmaterialen pionnen etc. dagelijks na de training opbergen. 

Na 22.30 uur mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de velden, de verlichting moet dan ook zijn uitgeschakeld. 

De trainer die als laatste het veld verlaat doet de lichten uit. 

Wees zuinig op de beschikbaar gestelde materialen, zoals doeltjes, ballen, hesjes etc. Doelen niet verslepen ivm 

beschadiging grasmat. Zorg dat er niet aan de netten wordt gehangen. 

Kapotte materialen melden aan Willem Blijleven en/of Peter Vink. Maar trainers kunnen ook zelf kleine reparaties 

verrichten; bv. als het net van een doeltje loszit, zorg dan dat het net weer op zijn plaats komt. 

Wedstrijden 

Bij wedstrijden van elftallen mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstrook aanwezig zijn. De verplaatsbare 

doelen dienen op de daarvoor ingerichte plekken te staan. 

Bij wedstrijden van 7 tallen, dienen alle verplaatsbare doelen na de laatste jeugdwedstrijden, door de leiders/spelers 

van dat team, weer op de daarvoor ingerichte plekken te worden geplaatst.  

Na afloop van de laatste wedstrijd de hoekvlaggen meenemen en afgeven bij het wedstrijdsecretariaat. 

In het weekend mogen er na 17.00 uur geen wedstrijden gespeeld worden. De verlichting moet dan ook uitgeschakeld 

zijn. 
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Na gebruik de kleedkamer schoon achterlaten. Douchen en omkleden kan tot een half uur na afloop van de wedstrijd, 

daarna gaan de lichten uit en wordt de kleedkamer afgesloten. 

Onbevoegden hebben geen toegang tot de kleedaccommodatie, wilt u allen hierop toezien. 

Wijziging van wedstrijddatum/uitstel van wedstrijden te melden aan de (wedstrijd)secretaris die ook zorgt voor bericht 

aan de KNVB, scheidsrechter en kantine. 

Verzoeken voor oefenwedstrijden aan info@rkavic.nl; na goedkeuring wordt de kantine en scheidsrechter geregeld. 

De elf kunstgrasregels 

  1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras  op. Zorg dus voor 

schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten. 

  2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken.  

  3. Geen kauwgom op het veld. 

  4. Geen glaswerk op of rond het veld. 

  5. Geen rookwaren en/of vuur op het kunstgrasveld, dus niet roken op kunstgras. 

  6. Geen stalen noppen gebruiken. 

  7. Niet expres tegen de omheining schieten. 

  8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van 

toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden.  Ook het staan 

van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. 

  9. Niet slepen met doelen (optillen dus). 

10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen. 

11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen. 

Wij rekenen op een ieders medewerking.  

Bestuur RKAVIC 

  

mailto:info@rkavic.nl
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6. Het nieuwe pupillenvoetbal 
Plezier en ontwikkeling voorop 

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties 

maken, veel aan de bal zijn en samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, 

voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt 

voor een betere ontwikkeling. De KNVB introduceert in samenwerking met experts uit binnen- en 

buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, de  nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen.  

Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod O.8 en O.9 

binnen de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6. In seizoen 2018/’19 zal dit ook starten voor O.10 in de 6 

tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in de 8 tegen 8 wedstrijdvorm. 

In onderstaande overzicht staan de grootste veranderingen binnen de nieuwe wedstrijdvormen voor 

pupillen. 

Invoering nieuwe wedstrijdvormen 
Seizoen 2017/’18    

O.8 & O.9 -6 tegen 6  
Seizoen 2018/’19 

O.10 - 6 tegen 6     

O.11 & O.12 - 8 tegen 8 



 

31 januari 2017   Nieuwsbrief januari 2017.docx      Blz. 12 
 

 

Nieuw: dribbelen en passen 
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Shake 
hands and 
high five 
O.6 t/m O.12 

Om positief gedrag verder te bevorderen ziet de KNVB graag dat de 

meest ingebrachte suggestie gemeengoed wordt. Voorafgaand 

aan de wedstrijd handen schudden en voorstellen en na afloop een high 

five als dank voor een leuke wedstrijd.  
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Standen & klassement 

O.8 t/m O.10 

De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel worden de uitslagen van 

wedstrijden bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op basis 

daarvan eventueel teams te herindelen. 

Competitie 

O.8 t/m O.10 

De KNVB streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te organiseren 

gedurende het gehele seizoen. 

Vanaf seizoen 2017/’18 bieden we competitieaanbod aan voor alle geboortejaren (O.8 

t/m O.12). Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om teams in te 

schrijven die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren. 

 

Advies balmaat     O.6 t/m 

O.10 

De KNVB adviseert om met een  

andere balmaat te spelen. De 

huidige balmaat 5 is nog steeds 

toegestaan.  

  
O.6 & O.7             --> Balmaat 3, 290 gram 
O.8, O.9 & O.10 --> Balmaat 4, 290 gram 
O.11 & O.12         --> Balmaat 5, 290 gram 
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7. De gebeten hond 
 

Op oude zwart-witfoto’s heb ik weleens elftallen gezien met op deze afgebeeld beoefenaren van de toen nog edele 

voetbalsport, allen gekleed in gestreepte colbertjes. Heden ten dage  echter is voetbal verworden tot een soort 

stammenstrijd; een omgekeerde evolutie lijkt plaatsgevonden te hebben. Tijdens de veldslagen van 90 minuten 

(uitgaande van senioren) schijnt alles fysiek en verbaal geoorloofd.  Temidden van de krijgers waart een eenzame figuur 

rond, met aan de zijlijn twee secondanten. Hij wordt geacht de wedstrijd te leiden. Veelal wordt hij de lijder, met nóg 

een woordje ervóór, met cholera als etymologie. In de 25 jaar van mijn – letterlijk – loopbaan als clubscheidsrechter zijn 

zaken die in het begin sporadisch voorkwamen gemeengoed geworden, zoals wanneer ik fluit voor buitenspel. De 

aanvallende partij roept: ”Hij vlagt toch niet?!”  en vice- versa.  

Vlagsignalen, of het gebrek eraan, zijn geen criteria; zij zijn slechts ‘adviezen’ die de scheidsrechter al dan niet kan 

overnemen. Natuurlijk heb ik weleens een rotgevoel wanneer ik iets over het hoofd zie. Voorbeeld: in de eerste helft 

van dit seizoen, bij een juniorenwedstrijd, werd de bal naar de hoek gepasst, waar ik een speler buitenspel meende te 

zien staan. Ik volgde de bal, en checkte of ik achter mij op de doellijn niet nog twee verdedigers zag staan. Eerder bleef ik 

pertinent naar de middenstip wijzen ten teken van een door RKAVIC gescoord doelpunt. De leiders van beide partijen 

wisten mij tenslotte te overtuigen het ‘doelpunt’ te annuleren. Want tegen alle natuurwetten in bleek de bal  op de 

doellijn over de lat te zijn gelepeld. ‘Slechte beurt, Rob’, dacht ik bij mijzelf.  

Wat ik als scheidsrechter ook wel meemaak, voornamelijk bij de lagere elftallen, is het niet meelopen met het spel. De 

assistent staat ter hoogte van de middellijn (soms ook nog pratend met een wisselspeler), terwijl de actie zich  rond het 

penaltygebied afspeelt. En dan bestaat degene in kwestie het nog te vlaggen voor buitenspel. Moet je dat dan serieus 

nemen? Als grensrechter bij Zat-1 , seizoen 2013-2014, werd mij tijdens een wedstrijd in Utrecht bij aanval der 

gastheren vanaf de bank toegeroepen: “Je mag wel vlaggen, hoor; je bent toch niet van/voor RKAVIC?” 

Ten eerste: ik ga onpartijdig het veld in. Ten tweede: in genoemd geval stond de aanvaller gelijk. Ik word weleens te 

eerlijk gevonden, een ondeugdelijke deugd. 

Al filosoferend zou men kunnen concluderen, dat voetbal meer en meer een reflectie is van de maatschappij. – men gaat 

als het ware over lijken om zich te doen gelden, en men pikt niets meer van anderen (behalve dieven). 

Ambulancepersoneel- dienstverleners toch – wordt aangevallen. Treinconducteurs worden mishandeld, en zo meer. 

Wat ook hand over hand toeneemt is de bemoeienis met de spelleiding door leiders, ouders en ‘ zgn. ‘supporters’. Eens 

is het voorgekomen (één keer teveel) dat bij een juniorenwedstrijd van onder de twaalf jaar een overtreding werd 

gemaakt door een RKAVIC-er ; en ik gaf hiervoor uiteraard een vrije trap. Voor een bepaalde toeschouwer volstond dit 

niet. Na hervatting van het spel riep hij tegen het slachtoffer van de overtreding: ? Schop ‘m (de overtreder) verrot”. 

Zonder vooroordelen te willen uiten zou zulk een uitlating weleens kunnen duiden op het milieu waaruit zo’n persoon 

afkomstig is. Ter vergelijking ga ik exact 40 seizoenen terug in de tijd (1976-1977), toen mijn broer Frans en ik in de B-
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Junioren 4 speelden (goh, had je toen nog B-Junioren?) o.l.v. Hans kramer, een aimabel persoon, die ik natuurlijk kende 

uit mijn vaders elftal. Zoon Sven, neef dus van Frank en Eric, maakte ook deel uit van het team. Er was destijds veel 

spelvreugde. Hoe goed of slecht de prestaties waren weet ik niet meer. Toentertijd maakte een leider nog slechts de 

opstelling, en hij gaf tactische aanwijzingen, positieve aken dus.  De leiders van tegenwoordig – ik scheer hen allen niet 

over één kam – trachten hun spelers tegen de arbiter van dienst op te hitsen. Nog een vergelijking: Hedendaagse 

patiënten worden mondiger tegenover de medici. Zij zien de dames/heren medici niet  langer als onaantastbare 

halfgoden tegen wie ‘ja’ en ‘amen’ wordt gezegd. En terecht, want er zijn bv. gevallen geweest van amputatie  van het 

verkeerde been (over ‘;met het verleerde been uit bed stappen’ gesproken – letterlijk voor de rest van je leven).Je kunt 

dan steen en been klagen, het is onomkeerbare en ingrijpende medische misser. Scheidsrechter maken ook fouten, 

boven heb enkele van de mijn e aangehaald. Maar deze zijn niet van dusdanige aard dat een ploeg voor het leven 

getekend is. Een arbitrale dwaling akn een team het kampioenschap kosten of degradatie opleveren, niet meer, niet 

minder. Het leven zal doorgaan, en wel tweebenig. 

Op de woelige baren van een zee vol geroep om buitenspel (of meestal onopzettelijk) ‘handspel;  - lelijk germanisme -  is 

de scheidsrechter een stuurman die tussen alle geweeklaag en tandengeknars door moet laveren om de veilige haven te 

bereiken, en dit onder riemen die hem zijn ontnomen. Hem rest dan nog slechts één hulpmiddel: geschipper naast God. 

Rob van der Liet, clubscheidsrechter (voorlopig) b.d. 
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8. Omarm de veranderingen in het voetbal 
 

  

 

 

 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

OMARM DE VERANDERINGEN IN HET VOETBAL 

 

   

Bij de Engelse voetbalbond FA zijn in de afgelopen jaren 1 miljoen leden vertrokken. Ze zijn gaan 

voetballen bij commerciële aanbieders via 5 a side (5 tegen 5). Met een app kunnen vrienden en 

studenten makkelijk een veldje boeken om een balletje te trappen. Iedereen legt een paar pond in 

de pot en zo kunnen ze - wanneer ze maar willen - onder gelijkgezinden, een partijtje voetballen. 

Ook in Nederland groeit deze behoefte. Zelf bepalen met wie en wanneer je wilt voetballen. 

  

Is dat erg? Nee. 

Is dat erg voor de verenigingen? Ja en nee. 

  

Het blijkt namelijk dat steeds meer mensen uit verschillende leeftijdsgroepen (en met uiteenlopende 

achtergronden) het voetbal in verenigingsverband de rug toekeren. De grootste uitstroom van leden 

zien we al jaren bij jongens tussen de 14 en 18 jaar. Vaak voetballend in lagere elftallen. En eerlijk. Ik 
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snap ze wel. Als je in de B5 zit, zonder je vrienden, dan wordt de verleiding groot om in het weekend 

iets anders te gaan doen dan een wedstrijdje spelen. Dan neem je eerder een bijbaan of slaap je uit. 

Overigens betekent dit niet dat deze groep jongeren niet meer wil voetballen. In tegendeel zelfs. Maar 

op een andere manier. Op vrijdagavond bijvoorbeeld, met de vrijheid om je eigen team(s) samen te 

stellen.  

  

In de sport en in het voetbal weten we nog niet hoe we moeten inspelen op deze ontwikkelingen. We 

zitten vast in patronen en wat we altijd al deden. Ik herken die houding uit mijn vorige werk; een 

brancheorganisatie van winkeliers en winkelketens. Een groot deel van mijn toenmalige achterban 

wilde een lange tijd niks te maken hebben met internet. Sterker nog; het liefst zagen ze een verbod op 

online winkels. Maar ondertussen konden consumenten vanachter hun computer of smartphone 

steeds goedkoper, sneller, comfortabeler en gemakkelijker online boodschappen doen.  

  

De rest is geschiedenis. Binnen enkele jaren groeide een spectaculair gat tussen wat consumenten 

wilden en wat een flink deel van de winkeliers in de winkelstraten deed: de winkel openhouden van ’s 

morgens 9 tot ‘s avonds 6 uur. Net de momenten van de dag waarop de meeste mensen aan het werk 

zijn.  

  

Als we willen dat al die voetballiefhebbers die nu afhaken blijven voetballen, dan zullen we met elkaar 

(verenigingen en de KNVB) open moeten staan voor veranderingen en deze initiëren. Kijk naar het 

enorme succes van 7 tegen 7 voetbal. Daarin worden de krachten van de KNVB en de clubs waardevol 

gebundeld. Inmiddels leert die ervaring ook, dat een mooie accommodatie en een gezellige kantine bij 

lange na niet genoeg zijn voor het echte voetbalgeluk. Er komt een moment dat vriendenteams 

verlangen naar een competitie-element en een goede trainer. Kansen dus, die we alleen hoeven te 

omarmen. 

  
 

EERDERE COLUMNS JAN DIRK 
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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. 

  
  

knvb.nl  

 

   

 

Afmelden  Doorsturen  Disclaimer  Aanmelden nieuwsbrief  © 2016 KNVB 

 

  

 

  

http://knvb.m3.mailplus.nl/nct3077405/GijPw9znY9yNqMW
mailto:jandirk.vanderzee@knvb.nl?subject=Reactie%20column
http://home.knvb.nl/
http://knvb.m3.mailplus.nl/nct3077406/GijPw9znY9yNqMW
http://knvb.m3.mailplus.nl/nct3077407/GijPw9znY9yNqMW
http://knvb.m3.mailplus.nl/nct3077408/GijPw9znY9yNqMW
http://knvb.m3.mailplus.nl/nct3077409/GijPw9znY9yNqMW
https://www.facebook.com/knvb
https://twitter.com/KNVB
https://www.youtube.com/user/knvb
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9. Spelersvakbond PFA: verbied jeugd om te koppen 
Posted on 2 januari 2017  

 

De Britse vakbond voor profvoetballers (PFA) dringt er bij de nationale voetbalbond (FA) op aan om koppen voor 
kinderen onder de 10 jaar te verbieden. De PFA is tot dit inzicht gekomen nadat onderzoek heeft aangetoond dat 
koppen op lange termijn schadelijk kan zijn voor het geheugen. 

Het onderzoek was uitsluitend gericht op volwassen voetballers. De uitkomsten gaven de PFA echter voldoende 
aanleiding om het verzoek bij de FA neer te leggen. 

Verontrustende resultaten 

Onderzoekers aan de Universiteit van Stirling onderzochten de mate van geheugenverlies bij respondenten na 20 
kopballen. De resultaten bleken verontrustend te zijn. Er trad bij de deelnemers aan het onderzoek na 24 uur een 
geheugenverlies op van tussen de 41 en 67%. 

Blijvend effect van koppen 

Onduidelijk is nog wat dit betekent voor herhaalde blootstelling aan kopballen over een periode van vele jaren. Dr. 
Magdalena Ietswaart, werkzaam bij deze Schotse universiteit stelt desondanks: “Hoewel de veranderingen tijdelijk 
waren, zijn deze belangrijk voor de gezondheid van de hersenen. Wij moeten ons ervan bewust zijn wat koppen met het 
brein doet en welk blijvend effect dit kan hebben.” 

De PFA hoopt dat de FA het voorbeeld wil volgen van de Verenigde Staten. Daar zijn kopballen voor jeugdspelers tot 10 
jaar tijdens officiële wedstrijden verboden. Spelers vanaf 11 jaar worden daarna langzaam bewust gemaakt van de 
nadelen van koppen. 

Vooralsnog geen zorgen KNVB 

Ook in Nederland is de kopdiscussie al enige tijd gaande. De KNVB liet in oktober 2016 echter nog weten zich geen 
zorgen te maken. “In een gemiddelde training kopt een speler geen twintig keer. Met voldoende hersteltijd en techniek 
is koppen geen probleem.” Dit stelde bondsarts Edwin Goedhart destijds tegenover het AD. “Zodra koppen in een 
voetbalomgeving plaatsvindt wordt iedereen ineens angstig.” 

 

https://sportzaken.pro/gezondheidsadvies/geheugenverlies-door-koppen/
https://www.thepfa.com/thepfa/about
http://www.stir.ac.uk/people/22058
http://www.stir.ac.uk/people/22058
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10. Utrecht wil in 2017 rookvrije sportcomplexen 
Posted on 30 december 2016  

 

Kampong bijt vanaf 2017 het spits af in Utrecht, met een geheel rookvrij sportcomplex. Niet alleen in sportkantines 
maar ook langs de lijn op het veld is roken binnenkort verboden. Maar ook bij FC Utrecht maakt van vak Z het eerste 
rookvrije stadiongedeelte van Galgenwaard. 

“Roken in stadions met een open dak is toegestaan maar de nadruk ligt steeds meer op een gezonde levensstijl”, zegt 

woordvoerder Perry Hendriks van FC Utrecht. 

Rookvrije stadions 

Internationale ontwikkelingen wijzen erop dat in 2017 meer stadions rookvrij zullen worden. FC Utrecht gaat in maart 
2017 bekijken hoe de club rookvrij verder gaat invoeren. Er zal worden geluisterd naar de wensen van de supporters 
maar het stimuleren van een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk. Een rookvrij stadion past ook bij de filosofie van 
hoofdsponsor Zorg van de Zaak“, aldus Hendriks. 

Goed voornemen Kampong 

“Na de winterstop is Kampong voetbal een rookvrije club. Noem het een goed voornemen voor het nieuwe jaar”, zegt 
voetbalvoorzitter Frank van Heusden. “Wij vinden dat roken niet bij sport past. Toeschouwers die langs de lijn roken 
terwijl kinderen of volwassenen aan het sporten zijn, dat moet je niet willen. Voor dit besluit hebben wij niet eens onze 
leden geraadpleegd maar wij verwachten weinig weerstand.” 

Voorbeeld overnemen 

Behalve Kampong staan ook andere Utrechtse clubs positief tegenover het rookverbod op sportcomplexen. Voorzitter 
Wim Stolwijk van vv De Meern: “Prima stap hoor, alleen de handhaving is misschien wat ingewikkeld.” Ook Frank 
Zuijdam, voorzitter van Zwaluwen Utrecht 1911, vindt het een goed idee. “Ik kan me voorstellen dat wij onze club ook 
rookvrij maken.” 

Voorstel gemeente Utrecht 

De komende weken gaat de gemeente Utrecht met besturen van sportclubs bespreken hoe en waar maatregelen tegen 
het roken kunnen worden getroffen. “Wij gaan de handhaving, sancties en locaties serieus uitwerken”, zegt 
persvoorlichtster Ingrid van der Aa. “De gemeente zal eind mei, na de voorjaarsnota, met concrete voorstellen komen.”  

https://sportzaken.pro/rookbeleid/rookvrije-sportcomplexen-utrecht/
http://www.kampongvoetbal.nl/
https://www.zorgvandezaak.nl/stoppenmetroken/
https://www.utrecht.nl/
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11. Politici van het midden, durf te oordelen 
Bron: NRC;  Luuk van Middelaar is politiek filosoof. Hij is columnist van NRC en hoogleraar Europees recht en EU-studies 

(Leiden, Louvain-la- Neuve). In 1999 debuteerde hij met Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie. 

Is er nog ruimte voor debat als de feiten niet meer tellen? Hoe moet het verder met de democratie als de politiek en de 

waarheid gescheiden wegen ingaan? Aan het einde van dit jaar van Donald Trump, de Brexit en social bots is dit de grote 

zorg. De Oxford Dictionaries verkozen post-truth tot woord van 2016 en in Duitsland won postfaktisch. Ruwweg duidt 

deze eigenschap erop dat de emotie overheerst in plaats van de rede, en dat woorden losraken van de werkelijkheid: 

‘feitenvrij’ in het Nederlands (al mist daarin de tijdsaanduiding ‘post’). 

Toch bevalt deze analyse mij niet. Gemakzuchtig en bevoogdend verhult ze het eigen falen van gevestigde spelers in de 

politiek en de media. Alsof zij de feiten hebben en de tegenstanders de leugens. Onthutste Britse opiniemakers 

omhelsden de notie van post-truth politics als subtiele manier om de Leave-stemmende massa domheid toe te 

schrijven. Dat is erg genoeg, maar erger nog is dat de analyse ons qua antwoorden de verkeerde kant opstuurt. Hard 

roepen dat ieder zich aan de feiten moet houden, zal de populistische storm niet temmen – integendeel. In het grote 

Europese verkiezingsjaar 2017 is het ook de verkeerde strategie tegen Wilders, Le Pen en de AfD. Kiezers willen geen 

feiten, kiezers (het woord zegt het al) willen keuzes. Ook daaraan heeft het ontbroken. 

Natuurlijk is er reden tot zorg over de ontwikkeling in het medialandschap, met nepnieuws en de algoritmische 

verkaveling van de openbare ruimte in steeds kleinere perkjes, die door Google & Co allemaal hun eigen wereldbeeld 

krijgen opgediend. Maar voor je het weet blijven we hangen in cultuurpessimistisch gesomber over het einde van twee 

eeuwen Verlichting en van de redelijkheid bij de burgers. Bovendien is zo het succes van Farage of Trump niet verklaard. 

Terecht schreef de Duitse politicoloog Jan-Werner Müller onlangs: „Was het werkelijk de valse belofte dat het Verenigd 

Koninkrijk 350 miljoen pond per week kon besparen die de doorslag gaf in het Brexit-referendum? Of toch eerder de 

eigenlijk oer-democratische en niet zo makkelijk met feiten te falsifiëren slogan Take back control?” (Süddeutsche 

Zeitung, 7/12). Feiten (en zelfs leugens) spreken niet voor zich. Ze moeten in een verhaal worden geplaatst. 

In de kern is de verhouding tussen de politiek en de waarheid niet zo eenvoudig als de notie ‘post-truth politics’ doet 

voorkomen. In haar klassieke tekst Waarheid en politiek (1967) fileert Hannah Arendt het diepe conflict tussen beide. De 

filosoof wijst erop hoe machthebbers van alle tijden poogden om waarheden die hun onwelgevallig waren te ontkennen 

of te verdraaien. Tegelijk benadrukt zij dat de democratie leeft van debat, conflict en pluralisme: in het politieke domein 
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is de aanspraak de absolute waarheid te verkondigen gevaarlijk, totalitair. Een fiks dilemma dus: zoals de waarheid 

bescherming behoeft tegen politieke macht, zo behoeft de democratie bescherming tegen de ‘absolute’ waarheid. 

 

Arendt zoekt de uitweg in een strikte scheiding van feitelijke waarheden en meningen. Op grond van dezelfde feiten 

kunnen twee personen – andere waarden, andere ervaringen – tot een ander oordeel komen, en dat is volgens haar 

volkomen legitiem. Ze haalt de Franse staatsman Georges Clemenceau aan die na de Eerste Wereldoorlog de vraag 

kreeg voorgelegd hoe latere historici over de schuldvraag zouden oordelen. „Dat weet ik niet”, antwoordde hij, „maar ik 

weet wel dat België in 1914 niet Duitsland is binnengevallen.” Interpretatie is een kwestie van keuze en selectie, van 

mening en oordeel, maar daaronder liggen onomstotelijke feiten. 

 

Klinkt dit hopeloos naïef? Dat is dan precies wat er de afgelopen decennia is misgegaan. Met het onderscheid tussen 

feiten en meningen is het aan beide zijden misgelopen. Zeker de feiten hadden het zwaar. In het spoor van Friedrich 

Nietzsche („Er zijn geen feiten, alleen interpretaties”) en 20ste-eeuwse navolgers als Michel Foucault en Jacques 

Derrida, heeft een deel van de linkse cultuur- wetenschappelijke elite vanaf de jaren zeventig élke waarheid als culturele 

constructie en machtsaanspraak ontmaskerd. Dit postmoderne sloopwerk inspireerde progressieve identiteitspolitiek: 

zwart, vrouw, homo, elke groep een eigen perspectief. 

 

De ironie: juist de Russische president Vladimir Poetin en zijn aanstaande Amerikaanse collega Donald Trump opereren 

vandaag volgens het postmoderne adagium dat macht bepaalt wat waar is. Op zichzelf is dat niet verrassend. Hannah 

Arendt schreef al in 1967 over „leugenaars die er niet in slagen hun leugen ingang te doen vinden als feit, en dan zeggen 

dat het een ‘mening’ is”. Het nieuwe en pijnlijke is veeleer dat de intelligentsia door eigen schuld tegenover zulke 

praktijken met de mond vol tanden staat. 

 

Terwijl in het politieke domein alles aldus ‘mening’ werd, verschanste het politieke handelen zich de afgelopen decennia 

juist achter de ‘feiten’. Besturen werd een kwestie van techniek en aan de juiste economische knoppen draaien. De 

keuzes en waardeoordelen achter elk besluit raakten aan het zicht onttrokken. Deze strategie van depolitisering dempte 

maatschappelijke conflicten, maar allengs gingen politici en beleidsmakers ook zelf geloven dat ze géén keuze hadden. 

De slogan There is no alternative (TINA), sinds Margaret Thatcher vooral op rechts gebruikt als rechtvaardiging van 

bezuinigingen, zette veel kwaad bloed. Niet toevallig in 2010, tijdens de banken- en eurocrisis, werd in Duitsland de 
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term alternativlos gekozen tot kwalijkste woord van het jaar; de jury verweet de regering met dit ‘basta’-argument de 

noodzaak van debat te loochenen en de onvrede onder burgers te voeden. 

 

Aldus plaveide een verbond van relativerend postmodernisme en alternatiefloze technocratie de weg naar post-truth 

politics: het ene ontwapende de feiten in het debat en de andere verklaarde meningen irrelevant voor het bestuur. Zie 

daar het immense democratische gat waar de populistische uitdagers inspringen. Zij bieden namelijk wél een keuze, zij 

beweren dat het anders kan, zij roepen om politiek – en wie durft te zeggen dat het leugens zijn? 

 

Met het grote verkiezingsjaar 2017 in aantocht hebben zowel de feitelijke waarheid als de democratische 

meningenstrijd dus dringend versterking nodig. Dat vraagt lef. Enerzijds het lef om feiten als feiten te verdedigen: niet 

alles is een mening. Anderzijds het lef om pluraliteit en tegenspraak toe te laten: de toekomst is open en is het resultaat 

van keuzes. 

 

Waar te beginnen? Misschien met hernieuwde aandacht voor het menselijk vermogen feit en mening te verbinden: de 

oordeelskracht. De politiek is niet het domein van kennen en weten. Ze is het domein van oordeel en overtuiging. Politici 

oordelen, zoals rechters en artsen. Zonder houvast aan een wetenschappelijke waarheid doen ze op grond van feiten en 

ervaringen een voorstel voor een toekomst en pogen daar steun voor te winnen. Hun gebrek aan houvast is geen 

tekortkoming, maar een erkenning van de open toekomst en dus van de menselijke vrijheid. De kiezer wil kunnen 

kiezen; ook hij velt een oordeel. Hij kiest in het stemhokje niet tussen feiten of meningen, maar tussen oordelen over 

wat wenselijk en mogelijk is. 

 

Beste liberalen, sociaal- democraten en christen- democraten: het politieke midden verloor de slag in 2016 op 

overtuigingskracht. In 2017 zult u moeten winnen op oordeelskracht. Dit vergt een analyse van de wereld (het hele scala 

van inkomen, pensioenen en onderwijs tot Trump, terrorisme en energie) en een respons in termen van waarden en 

keuzes. Verboden te zeggen: omdat het moet van Brussel, van het Genèveverdrag of het vorige regeerakkoord. Nooit 

meer TINA. Zeg dan: omdat wij staan voor deze waarde en een land zijn met buren en bondgenoten. Zoek de eigen 

ruimte voor verandering die er wel is – in financiële prioriteiten, in maatschappijbeeld, in symboliek. Roep alleen „u 

liegt” als u zeker weet dat uw tegenstander fout zit en niet wegkomt met ‘mijn mening’, en houd er dan ferm aan vast. 

Herstel de verbinding tussen spreken en handelen. Geef ons true politics. Misschien krijgt u dan onze stem. 


