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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van juli 2019  
 
In enkele opzichten is dit een noodeditie: erg late editiedatum, waarvoor excuses. Helaas ben ik afhankelijk van kopij van 
anderen.  Dáár zit ‘m het probleem. Ik kan met wat goede wil ik wel wat uit mijn pen knijpen. Maar waar blijven al uw 
inzendingen, waar we met zijn allen zo naar uitkijken? En welke prioriteit geeft u aan uw creativiteit voor ons aller 
RKAVIC, jaja, ons aller RKAVIC…. Want dat moet toch ergens uit blijken behalve dan uit het feit dat we oranje shirts en 
een zwarte broek dragen. Samen maken we een vereniging. Als er nauwelijks meer sprake is van een samenhorigheid, 
waar hebben we dan nog over? 
De oudjes, Ton van der Meer, Willem Blijleven, Peter, Anke, Paul-Jan, Eddie, Kees, Leo, Pieter, Anna, Geertje. Oei, nu 
begin ik namen te noemen, met het risico dat ik natuurlijk belangrijke mensen oversla. Laat ik dan beginnen om mezelf 
niet te noemen. Wie maakt mij dan nog wat!? 
De oudjes dus – sorry PJ en Eddie - . Daarop steunt en leunt onze vereniging. Maar zwaar leunen leidt tot een zeker 
ongemak en dóórzakken. Ton van Meerwijk is ernstig ziek, Willem Blijleven en Peter hebben te kennen gegeven dat het 
na tientallen jaren welletjes is. Kees  Zaal ontviel ons zeer recentelijk. Pieter, de man van de bar, heeft ook na jaren van 
trouwe dienst andere prioriteiten gesteld. Dames en heren: en toen? Op de entree van de Augustinuskerk aan de 
Kalfjeslaan staat voor de oplettende kijker in zeer grote letters te lezen: WEET U HOE LAAT HET IS? Ik weet dat de wijzers 
van de klok pas nieuwe verlichting hebben gekregen. Denkt u, dat deze tekst louter daarop betrekking heeft? 
We zullen het vanzelf gewaar worden, naar ik vrees. 
Ondertussen zijn er nog steeds mensen – ook oudjes - , die het veld weten te vinden, en elke week komen voetballen. 
Niet zozeer de verplichting, maar het moreel en sociaal besef houdt ons bij elkaar. Sommigen kunnen pas in het geweer 
komen als er minstens 9 man op het veld staan; niet zozeer om de laatste te willen zijn, als wel omdat ook hun fysieke 
inspanningen uit het verleden hun tol eisen. 
En toen? Deze mensen spelen wekelijks met veel plezier. Elke week is het weer afwachten of we een team bij elkaar 
krijgen. Maar over het algemeen lukt het aardig, zelfs in de vakantietijd. Laat u zich vooral niet uitgedaagd voelen, hoor. 
Tijdens de jaarvergadering bleek ook het enthousiasme van de aanwezigen, met veel realiteitszin. Ik waardeer deze 
mensen ten zeerste. Door je aanwezigheid alleen al straal je iets uit. En ze kwamen van verre! 
 
 
Vincent Kuin 
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2. Vanuit de zetel van onze praeses 
 
Beste leden van RKAVIC, 

Onze voorzitter- ad interim is met vakantie en doet u de groeten, en wenst u allen een prettige vakantie. 

Hoog de glazen 

Namens Paul-jan van Rooijen 

Vincent kuin 

 

 

 

3. PROMOTIE  -  wie, oh wie komt helpen 
Het seizoen is ten einde, maar wij kunnen nog wel wat spelers gebruiken, zowel bij de jeugd als de senioren. Daarom 

gaan wij de komende maanden weer op pad en wel: 

 Op donderdag 22 augustus wordt in de wijk Bankras Kostverloren een wijkfestijn georganiseerd door de 
organisaties die werkzaam zijn in de wijk ( Participe-Amstelland, RIBW, Ons Tweede Thuis, AmstelveenSport. Dit is 
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op het grasveld waar vroeger de Bankrashal heeft gestaan (Den Bloeyenden Wijngaerdt). Het festijn bestaat uit een 
informatiemarkt met kramen, activiteiten met de Buitenspeelbus van AmstelveenSport, er is een picknick en 
buurtbewoners gaan in gesprek over de buurt. Het duurt van 16.30-18.30 uur.   

 Bibliotheek Amstelland organiseert op zaterdag 14 september a.s. van 12.00 - 17.00 uur een Sport en Cultuurmarkt, 
waarop culturele organisaties en sportorganisaties in Amstelveen hun aanbod kunnen presenteren. Ook RKAVIC zal 
aanwezig zijn. Door de centrale plaats van de bibliotheek in het stadshart en de laagdrempelige toegang zullen wij 
onze vereniging breder onder de aandacht kunnen brengen. 
 
Maar voor beide activiteiten hebben wij wel hulp nodig. 
Wie, o wie komt ons helpen met het uitdelen van folders, het promoten van de vereniging en het aanwezig zijn bij 
de kraam (al is het maar een uurtje).  
Wij kunnen niet zonder u.  

 In september komt er een speciale sportbijlage bij het Amstelveens Nieuws; wie helpt ons om hiervoor een leuke 
RKAVIC advertentie te maken? 

 

Als u zich “geroepen” voelt, wend u dan tot jeugd@rkavic.nl of info@rkavic.nl 

 Ank Jonker 

 

  

                  

 

mailto:jeugd@rkavic.nl
mailto:info@rkavic.nl
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4. Vanuit de Jeugdcommissie 
 

Vanuit de jeugdcommissie 

 

1. Kampioenen! 
 

Dit jaar zijn twee jeugdteams kampioen geworden van hun competitie! JO14-1, onder leiding van Fred van 

Ockenburg, zijn najaarskampioen van de derde klasse competitie geworden in december. JO12-3, onder leiding 

van Liviu Griga en Peter van Driel, zijn kampioen van de vierde klasse competitie geworden in juni. Hartstikke 

goed gedaan, jongens! 

2. Jos van den Berg Toernooi, Legmeervogels– succesverhalen 
 

Drie RKAVIC teams hebben meegedaan in Uithoorn op 15 juni, en drie RKAVIC teams zijn kampioen geworden bij 

het Jos van den Berg Toernooi! JO8-2, JO9-2 en JO11-4 zijn allemaal winnaars van hun poule geworden, en zijn 

terug naar Amstelveen gekomen met een beker. Een mooie afsluiting van het voetbaljaar! 

 

3. RKAVIC familietoernooi en barbecue 
 

 

Ter afsluiting van het voetbaljaar op RKAVIC, vond 22 juni het familietoernooi plaats. Ouders en kinderen van 

verschillende leeftijden zijn ingedeeld geweest in teams van 7-9 spelers, en hebben minimaal vijf potjes 

gespeeld in de loop van de middag. Uiteindelijk heeft ‘Team 8’ gewonnen, met spelers van onder andere de 

families Arts, Dawit en Bremer. 

 

De jeugdcommissie wil graag de hulpouders en kantine medewerkers bedanken voor hun ondersteuning op de 

dag. Zonder jullie hadden we het niet kunnen doen. 

 

4. Vertrekkende trainers 
 

Een voetbalvereniging functioneert alleen dankzij de inzet van vrijwilligers in de rollen van trainers, teamleiders 

en hulpkrachten. Helaas vertrekken dit jaar drie mensen die veel voor RKAVIC hebben betekend.  
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Jeffrey Neijndorff heeft zich 17 jaar ingezet als trainer van verschillende teams en heeft veel jonge spelers 

gevormd en opgeleid tot goede voetballers. De laatste twee jaar heeft hij ook gewerkt als coördinator van de 

jeugdtrainers. 

Jan van Nieuwkerk heeft twee jaar lang het selectie team O10-1 getraind en gecoacht. Hij heeft ze heel goed 

weten te motiveren. Jan gaat nu werken in de horeca naast zijn schoolactiviteiten. 

Bas, geliefde trainer van de Wolfjes, gaat ook stoppen. Zaterdagochtenden zullen nooit meer dezelfde zijn.  

Bedankt, heren, voor alles wat jullie voor RKAVIC en haar leden hebben gedaan. We wensen je heel veel succes 

in de toekomst. 

 

5. Voorlopige indelingen 2019/2020 
 

De voorlopige teamindelingen voor 2019/2020 zijn te vinden op de website. Jeugdspelers hebben de laatste 

twee weken van het seizoen bij hun nieuwe teams getraind. 

6. Fijne vakantie! 
 

De jeugdcommissie wenst alle jeugdleden en ouders een fijne vakantie toe. We zien je graag weer op het veld in 

september. 
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5. Een wedstrijdverslag uit niet- onbekende hoek 
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Het is wel een tijd geleden maar bijgaand verslag van Baarnzijde is de moeite waard om nog te publiceren meen ik. 

Ruststand 1-1. RKAVIC neemt in de 2e helft een 2-5 voorsprong maar tegen 10 man wordt het toch 5-5. In de verlenging 

neemt RKAVIC opnieuw een voorsprong maar vlak voor tijd maakt Baarn nog gelijk 6-6 dus. Strafschoppen moeten de 

beslissing brengen. Uiteraard adembenemend. Baarn benut er 7 tegen RKAVIC 6. Baarn dus door naar de volgende 

ronde die inmiddels is gespeeld. Baarn wint hierin met 5-0 van derdeklasser CTO’70 die door dit resultaat is 

gedegradeerd. Vorig seizoen was CTO’70 kampioen in de 4e klasse en promoveerde achteraf dus maar voor één jaar. 

Met commentaar uit bekende hoek: 

Geachte heer De Cooker/Beste Jaap, 

Reuze bedankt! 

Voor wat mijn analyse van deze voetbalthriller waard is hierbij. Rkavic technisch individueel zeer begaafde spelers met 

nog een heleboel gemiste kansen. Pingelen en de show willen stelen en niet afspelen aan vrijstaande spelers of afmaken 

van kansen. Daarnaast continue de actie willen maken en het duel opzoeken/aangaan met spelers van Baarn. 

Baarn is in mijn ogen dan ook de terechte winnaar aangezien zij wel als team voetbalden en ook fysiek maar niet 

gemeen voetbalden. Door wilskracht en keihard werken ook bij de 5-2 achterstand hebben deze wedstrijd, naast een 

tweetal zeer nonchalant en  penalty’s van RKAVIC zijde, in het voordeel van Baarn beslist. 

Prettige zomerstop allen! 

Met vriendelijke groet, 

Frank Elbring 

 

6. EINDE SEIZOEN – MELD U AAN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN 
 
Het seizoen is ten einde en wij gaan (of zijn al) met vakantie. Lekker even bijkomen van alle inspanningen, trainingen, 
wedstrijden, vergaderingen en noem maar op. 
 
Voor de belangstellenden onder ons een paar feitjes uit het KNVB-dossier over het afgelopen seizoen: 
Door de veldteams werd er 3.487 keer gescoord en werden er 2.785 doelpunten geïncasseerd.  
Tegen Sporting Martinus werden de meeste wedstrijden gespeeld. Het team met het hoogste winstpercentage is RKAVIC 
JO8-4 geworden, t.w. 90%. En 13 april was een topdag voor RKAVIC-teams want op die dag werden de meeste overwinningen 
geboekt. Volgens de statistieken was 13 oktober de warmste wedstrijddag met 21 graden, terwijl 19 januari de koudste was 
met – 0,2 graden. 
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De zaalteams scoorden 2.437 keer maar kregen 2.721 doelpunten tegen. En de teams van AZV Amstelveen waren onze 
grootste tegenstanders. Het team met het hoogste winstpercentage in de zaal was RKAVIC 4 met 64%. 
 
Ondanks de vakantieperiode zijn wij al volop bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Terwijl wij genieten 
van het zomerse weer zijn Willem Blijleven en Peter Vink druk bezig om de velden en materialen weer tiptop in orde te 
maken voor komend seizoen. En dat is geen kleinigheid; grasvelden maaien en sproeien, kunstgrasvelden vegen, 
schoonmaken, doelnetten repareren, rommel ruimen, hekwerk repareren, lampen controleren, enz. enz. enz. U begrijpt 
dat het met deze hitte geen pretje is. Willem/Peter; namens ons allen heel hartelijk dank.  
 
Dank ook aan alle vrijwilligers, die ons afgelopen seizoen een handje hebben geholpen, want zonder vrijwilligers kan de 
vereniging niet functioneren. Maar vrijwilligers zijn er nog niet genoeg; daarom een dringende oproep aan u allen; meld 
u aan als vrijwilliger. Denk aan leider jeugdteam, scheidsrechter, front-office, kantinehulp, zaalcommissie, organisatie 
van evenementen, materiaalverzorging, onderhoud, wedstrijdzaken, schoonmaken kleedkamers, schrijven van 
wedstrijdverslagen, bestuur enz. enz. enz.  
 
Onlangs werden wij getroffen door het overlijden van Kees Zaal; een vrijwilliger die heel veel werk verzette voor RKAVIC 
w.o. wedstrijdsecretariaat op zaterdagmiddag, regelen van scheidsrechters en hij was ook geregeld te vinden in de 
kantine achter de bar. Her zal moeilijk worden om een man als Cees te vervangen en/of op te volgen. 
 
En wat de kantine betreft; onze kantinebeheerder Pieter van Leeuwen heeft aangegeven te stoppen en samen met zijn 
vrouw Liesbeth meer te gaan genieten van zijn vrije tijd. In de Algemene Ledenvergadering hebben wij hier aandacht 
aan besteed en Pieter bedankt voor zijn grote inzet voor de vereniging. Gelukkig blijft Pieter nog wel in beperkte mate 
als vrijwilliger bij RKAVIC betrokken. Maar wij moeten dus op zoek naar een nieuwe kantinebeheerder. 
 
Degenen die bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren hebben al gehoord dat onze voorzitter en 
penningmeester aan het einde van het seizoen gaan stoppen – opvolging en aanvulling bestuur is dringend gewenst. 
 
U merkt het al, er is nog veel werk aan de winkel. Hebt u belangstelling of wilt u meer weten over bovengenoemde 
werkzaamheden, laat het weten. Ik ga graag met u in gesprek. 
 
Voor nu wens ik u allen een hele mooie zomer en als u op vakantie gaat een goede reis en vooral een veilige thuiskomst 
toe. 
 
Ank Jonker 
Secretaris 
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7. Kees Zaal 
Wat hebben wij toch veel te danken aan deze man! Op plaatsen was hij die anderen niet invulden, hij was er op 

momenten waarop het nodig was. En altijd met een goedige grijs op zijn gezicht. En hij had zeker zijn principes; dat 

hebben verschillenden onder ons goed begrepen. Want mopperen kon hij ook.  

Met grote dankbaarheid hebben velen van ons afscheid van hem genomen. 

vk 
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8. SNS Voetbal Kampioenschap 
 
Wij spelen op; 
 
WOENSDAGAVOND 21 AUGUSTUS, 19.30 UUR 
 
veld 1; Sporting Martinus zaterdag – Roda’23 zaterdag 
veld 2; RKAVIC – Amstelveen Heemraad 
 
DONDERDAGAVOND 22 AUGUSTUS, 19.30 UUR; 
 
Veld 1; Sporting Martinus zondag - NFC 
 
Veld 2; Roda’23 - AMVJ 
 
ZATERDAGMIDDAG 24 AUGUSTUS, AANVANG 14.00 UUR 
 
Veld 1; winnaars poule A 
Veld 2; winnaars poule B 
 
De wedstrijden worden gespeeld onder leiding van KNVB scheidsrechters en KNVB regels. 
 
Winnen is 3 punten, gelijk 1 punt, doelsaldo bepaald eindstand in de poule. Is doelsaldo gelijk, dan telt eerst de meeste 
goals voor. 
 
Eindige beide wedstrijden in een poule (woensdag of donderdag) exact in dezelfde eindstand dan nemen de winnaars en 
verliezers penalty’s volgens ABAB systeem. Doelsaldo bepaald eindstand in de poule. 
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9. We kunnen weer voetballen… 
 

Nieuw Tafelvoetbal spel 

Het zal ongtewijfeld opgevallen zijn dat het huidige tafelvoetbal spel kapot is en in de gang eigenlijk alleen maar in de 
weg staat. Echter dankzij onze sponsor het Fietshuys hebben we een nieuw tafelvoetbalspel en daar zijn wij natuurlijk 
erg blij mee. Hopelijk kan iedereen nu weer genieten van een lekker potje tafelvoetbal! 
 

 

10. TEGENSTANDERS RKAVIC1 – seizoen 2019-2020 
 

JOGA Fortius 1 

Sporting Martinus 1 

RKAVIC 1 

TABA 1 

Ouderkerk 1 
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FC Weesp 1 

Robinhood s.v. 1 

Forza Almere 1 

Tos Actief 1 

Real Sranang 1 

Hertha 1 

CTO 70 1 

TOG 1 

Sporting Almere 1 
 

11. Van onze penningmeester 
 

UITSCHRIJVEN 2018 - 2019 

Graag willen we iedereen die wil stoppen bij Rkavic nogmaals wijzen op de regels m.b.t. het opzeggen van de het 

lidmaatschap. 

Heb je helaas moeten beslissen om te stoppen met voetballen, naar een andere club te gaan, heb je een blessure 

waardoor je een half jaar of langer aan de kant staat, ga je verhuizen of een wereldreis maken? 

 

Tot 31 mei 2019 had je de gelegenheid om via een mail uit te schrijven conform ons huishoudelijk reglement. 

 

Op 1 juni moeten wij nameljk ons ledenbesrtand naar de KNVB sturen en daar betalen wij per lid voor. Als je ons niets 

hebt laten weten sta je automatisch ingeschreven en ben je formeel verplicht om de volledige contributie voor het seizoen 

2019-2020 te betalen. 

 

Uit coulance heeft het bestuur besloten dat leden die zich tussen 1 juni en 31 augustus 2019 nog afmelden het kunnen 

afdoen met een administratieve afhandeling van € 50,-- aangezien daarmee onder meer de KNVB - bijdrage wordt 

betaald. 

 

Natuurlijk hopen wij dat iedereen gewoon lekker bij ons blijft voetballen. 

Contributie en zaal boetes 2018-2019 

Er staat nog voor ongeveer €3250 aan contributies. Voor deze leden is of wel een betalingsregeling getroffen of ligt 

openstaande contributie bij het incassobureau. Daarnaast staat er nog voor ongeveer €2000 aan boetes open voor de 

zaal. De betreffende teams hebben hiervoor een factuur gekregen. Bij niet betalen zullen ook deze naar het 

incassobureau gaan. Het is voor iedereen makkelijker dat dit niet gebeurt; dus bij deze nogmaals een oproep om te 

betalen. 
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Groeten, 

Eddie 

12. KNVB Jeugdraad  

Wat vinden jongeren zo leuk aan het voetbal? En wat juist niet? Wat kan de KNVB doen om voetbal nog beter 

te maken? En hoe kunnen verenigingen het leuk maken voor jongeren om vrijwilliger te worden?  

Elf jongeren denken sinds het seizoen 2018/'19 mee met de KNVB. Deze elf jongeren vormen samen de KNVB 

Jeugdraad en denken met de KNVB mee over voetbalthema’s die hen aangaan. Waardevolle input voor de 

KNVB om erachter te komen wat deze doelgroep precies drijft en om bestuurders van de toekomst op te leiden. 

  

 

Wat doet de KNVB Jeugdraad precies? 

Wat doen de leden van de KNVB Jeugdraad? 
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Actief meedenken over hoe het voetbal nog leuker gemaakt kan worden voor de jeugd 

 Advies geven over campagnes 
 De stem van jongeren laten horen aan de KNVB 
 Meehelpen tijdens evenementen 
 Je komt vier keer per jaar samen met de Jeugdraad op de KNVB Campus in Zeist   

Opstelling 

JeugdraadWie maken er in het seizoen 2018/’19 deel uit van de KNVB Jeugdraad? Bekijk de opstelling hier.  

https://knvb.h5mag.com/jeugdraad/opstelling
https://knvb.h5mag.com/jeugdraad/opstelling
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