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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
 
Dit is de nieuwsbrief van juli 2017 en tevens het slotnummer van het seizoen 2016-2017. 
Welk gezicht moet je trekken in deze tijd? B.v. bij de pogingen voor de kabinetsformatie? Lacherig om de houding van de 
partijen, vastberaden vanwege de harde opstelling van GroenLinks, cynisch vanwege de onmogelijkheden, hoopvol met 
Zalm, verbitterd met Wilders, hoopvol naar nieuwe verkiezingen? Het is maar wat je belangrijk vindt, en hoe je zelf de 
wereld in kijkt, waar je de accenten legt.  
En dat geldt eigenlijk voor alles wat ons min of meer bezig houdt, onze geliefden, onze kinderen, ons werk.  
Ook zijn we soms zo blind als een paard omdat we ongevoelig blijken te zijn voor bepaalde zaken. Of we negeren ze. 
Het niet leuk als zoiets tegen je gezegd wordt. Soms kom je er pas veel later achter, als het wellicht te laat is. 
Het leven is een geschenk. En het is een vorm van levenskunst om dit zo te blijven bezien. Het doet een beroep op je 
blikveld om over de muur te durven kijken, je ogen te openen voor wat je niet hebt waargenomen, je oren open te 
houden voor wat je niet gehoord hebt of niet hebt willen horen, te voelen van wat je niet hebt aangevoeld. 
Dit vraagt om een houding van rust, van overdenken, spiegelen, overpeinzen. Het is in onze tijd van overprikkeling en 
drukte lastig daar ruimte voor te maken. Niettemin is het een kwestie van prioriteiten stellen. 
Ook onze vereniging kan die oren en ogen zéér goed gebruiken. Er zijn de nodige uitdagingen, en met het nieuwe 
seizoen is het prettig en geeft het een goed gevoel te beseffen dat je niet alleen staat. 
Ik hoop elkaar in het nieuwe seizoen te treffen. Want ook ik heb ontdekt dat fysieke aanwezigheid belangrijk kan zijn. Je 
kunt me aanspreken op wat je kwijt wilt. Dat betreft o.m. de ontboezeming van een kostbare vrijwilliger binnen onze 
vereniging. 
Ik wens jullie allen met je geliefden een prettige vakantietijd Of je nu weggaat of niet, daar hangt het niet van af. Het 
gaat om je instelling en wat die houding naar anderen duidelijk maakt. Uiteindelijk spiegelt de ander jouw gevoelens 
weer naar jouzelf. 
 
Vincent Kuin 
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2. Vanuit de zetel van onze praeses 
 

Beste leden van RKAVIC, 

Het einde van het voetbalseizoen is nabij. In onze vorige nieuwsbrief is reeds uitvoerig stilgestaan bij de evaluatie van 
een moeilijk seizoen voor RKAVIC. Het wordt dan ook tijd dat we meer naar de toekomst gaan kijken. Het bestuur heeft 
afgelopen ledenvergadering toegelicht wat ons idee voor de komende jaren is. In vogelvlucht kunt u komend jaar in 
ieder geval verwachten dat er een jeugdige en leuke selectie is gevormd voor Zaterdag 1. Grotendeels bestaat de 
nieuwe zaterdag 1 uit het voormalig tweede wat weer grotendeels bestaat uit jongens die vanuit de jeugd bij RKAVIC 
gespeeld hebben.  
De selectie zal komend jaar getraind worden door Samir El Aouad. Samir is 40 jaar en recent in bezit van trainersdiploma 
TC2. Samir traint al enkele jaren bij de Wooter Academie en heeft eerder in Hoorn de hoger geklasseerde jeugd 
getraind. Wij denken met hem een hele goede combinatie te hebben, waarmee wij komend seizoen op een leuke en 
succesvolle wijze kunnen ingaan.  
Het bestuur wenst Samir en zijn selectie heel veel voetbalplezier en succes. 
 

 

 

Toekomstige samenwerking met de Wooter Academy. 

U heeft in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat de jeugd van RKAVIC onder 12 komend jaar onder de coördinatie van 

Pascal Heije staat. Pascal is al jaren verbonden met de Wooter Academy. Dit is uiteraard geen toeval. Zoals in de 

afgelopen ledenvergadering toegelicht is er in loop der jaren al een steeds verder gaande samenwerking met de Wooter 

Academy ontwikkeld. De komende jaren is het de intentie om deze samenwerking nog verder te intensiveren op het 

gebied van selectievoetbal. Het bestuur heeft tijdens de afgelopen vergadering commitment gevraagd en gekregen om  
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over een termijn van 3 jaar naar een situatie toe te werken waarin Wooter verantwoordelijk wordt voor het 

selectiebeleid van RKAVIC. In essentie kunt u dit zien dat RKAVIC de expertise van Wooter inhuurt om haar leden van 

RKAVIC de best mogelijke voetbalopleiding te kunnen geven.  

Speerpunt komende jaren 

Het feit dat de gang van zaken omtrent de selectie wordt uitbesteed moet ook ruimte geven aan de zoektocht naar 
vrijwilligers die meer taken omtrent de lopende zaken RKAVIC op zich gaan nemen. Ik wil u niet verontrusten maar het is 
een gegeven dat de wedstrijdzaken en organisatorische zaken omtrent met name het jeugdvoetbal bij RKAVIC teveel bij 
dezelfde mensen ligt. Het bestuur - bij wie ook weer enkel termijnen aflopen komend seizoen - wil komende seizoen(en) 
meer werving van vrijwilligers uit de club realiseren. Wij zullen van  onze kant meer duidelijk moeten maken waar de 
vacatures zitten.  Maar u kunt denken aan opvang en begeleiding van de front-office op zaterdag, nadere invulling van 
een evenementencommissie voor de jeugd en een commissie beheer van materiaal. 
Daarnaast stop ikzelf als voorzitter om studieredenen.  
Ted Vesters vertrekt met mij aan het eind van het seizoen 2017 – 2018 als bestuurslid Jeugdzaken. 
 
Wij gaan deze uitdagingen komende seizoen graag met u aan. RKAVIC gaat daar zijn 101e jaar in en we gaan dit jaar in 

met het idee dat we nog lang met elkaar bij deze geweldige club mogen spelen met de gemeenschappelijke liefde die 

we delen voor het voetbal.  

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen, voorzitter RKAVIC 
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3. Vanuit de ALV 
  

Jaap de Cooker heeft natuurlijk al zijn woordje aan het bestuur uitgesproken.  

Graag wil ik via de nieuwsbrief iedereen laten weten, dat ik bijzonder verheugd ben met de stappen, die het bestuur met 

het oog op de toekomst van RKAVIC gaat nemen.  

Dan wordt RKAVIC weer herkenbaar en plezierig om naar Zat-1 en andere teams te gaan kijken. Natuurlijk was er weinig 

keus, maar de beslissing is zeer welkom. 

Ik wens Paul-Jan verder een fijne toekomst na zijn toch wel korte doch zware arbeid als voorzitter. De nieuwe voorzitter 

en het overige bestuur toy, toy, toy.....het gaat jullie lukken. 

Ik houd het glas vast in de hand....dan komt het vanzelf weer hoger. 

Theo Kuppers. 
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4. Trots op RKAVIC 
Trots op RKAVIC, zijn we dat? De staat van een club wordt doorgaans afgemeten aan de prestaties van het vlaggenschip. 

Als dát het criterium is hebben we weinig reden om trots op RKAVIC te zijn. De elf  werd geen team en had de kracht en 

de samenhang niet om degradatie te ontkomen en om zelfs de rit af te maken. Gemor in de wandelgangen. Had het 

bestuur niet in moeten grijpen ? Beschouwingen over het bestaansrecht (vlak nadat we de 100 bereikt hadden). In de 

kring van de vaste aanhang liepen de emoties hoog op. Roep om een bijeenkomst, die door tijdstip van planning niet 

doorging.  

Tegenover de mineur (ook de dreigend rondwarende mare over fuseren, dat m.i. leidt tot outfaden en niet tot 

versterken, misschien wèl van de clubs die al sterkte uitstralen, waardoor niet dát ontstaat wat beoogd (wordt); toch 

ook het feit, dat het bestuur in meerderheid bestaat uit leden, die de geur van gras goed kennen én op niveau geacteerd 

hebben; ook het schallen door het clubhuis van het ‘Hoog de Glazen . . . ‘, toen het tweede in de halve finale van het 

bekertoernooi competitiegenoot en kampioen de Meer met 6-1 versloeg. 

Trots op RKAVIC, waren zij allemaal geweest, hadden ze dan nog onze velden bevolkt, of waren ze na zoveel jaar voetbal 

toch afgehaakt om een andere uitdaging aan te gaan. 

Je gebonden voelen aan een club. Ene MvJ merkte in een jubileumboek op: Het is net een familie, iedereen groet je.  
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Die eenheid, die betrokkenheid op elkaar, is dat anno 2017 nog te bereiken? Vroeger was er een juniorencommissie, 

men volgde elkaars elftallen, wisselde spelers uit, ging samen naar toernooien. Aan de bar hoor je dan dat een 

coördinator-trainer een vergadering wil beleggen, maar dat daar lauw op gereageerd wordt. Teken des tijds?: een 

vereniging: een verzameling van clubjes, die de accommodatie van de vereniging benutten, en als ze menen dat het gras 

bij de buren groener is, niet bijdragen aan het vergroenen van het ‘eigen’ gras, maar naar de buren overstappen.  

Wanneer je tussen de scheidsrechters bij de districtsfinale zit, komt ook RKAVIC ter sprake: het deficiet van het eerste: 

de opvattingen lijken niet gestoeld op exacte kennis van feiten, maar je houdt bescheiden je mond. Een scheidsrechter 

bij de voorrondes, ene Kees Koekdood memoreert het gemis van een Wolvenpottoernooi, een bindende sfeervolle 

seizoensafsluiting. Een seizoensafsluiting, je krijgt zo de indruk van fading-out: de werkers zijn vermoeid en snakken naar 

het einde. 

Een uitstraling hebben , kunnen wij dat bij RKAVIC nog bereiken, hebben we daar genoeg werkers voor? Succes met het 

uitzetten van de pionnen. 

LvdV. 
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5. Vrijwilliger 
Leden van RKAVIC  tot mijn grote spijt heb ik een paar weken geleden mijn speldje  van erelid uit frustratie 

ingeleverd  bij Ank. Waarom  is voor een hoop mensen overduidelijk , de minachting die het bestuur toont voor de 

medewerkers ( vrijwilligers) die hun stinkende best doen voor deze vereniging. Geen enkel begrip, fatsoen , 

belangstelling , of iets van dien aard is bij dit bestuur bekend , het kost hen zelfs moeite om een persoonlijk dankje uit te 

brengen. Gelukkig ben ik in de omstandigheid om veel mensen op het complex tegen te komen die wel waardering 

tonen voor hetgeen wij doen om het complex een uitstraling te geven waar een ieder zich over verbaast. Velen vragen 

zich ook af waarom wij dit dan nog doen. Ja dat vraag ik mezelf ook wel eens af nadat ik er 750 uur als vrijwilliger in dit 

jaar op heb zitten. Laten we het hier op houden, voor de mensen die het wel waarderen. Lang leve dit bestuur. 

Willem Blijleven  

 

Opmerking bestuur: 

Het is ontzettend vervelend hoe Willem zich behandeld voelt. Dit is niet de intentie van het bestuur om vrijwilligers in de 

kou te laten staan. In de nieuwsbrieven zelf passeert zijn naam regelmatig. Maar er gaat niets boven persoonlijk contact 

en een persoonlijk bedankje. Dat moeten we ons aantrekken. Maar we zijn met (te) weinig mensen in het bestuur. Dat 

pleit ons niet helemaal vrij, dat besef ik. Ook ik zal mijn gezicht wat vaker laten zien. 

Vincent kuin 
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6. Nieuwe wedstrijdvormen pupillen           

   

Vanaf komend seizoen verandert de opzet van de competitie voor de pupillen. Komend seizoen zal dit vooral gaan om 
de teams JO8 en JO9. Deze teams spelen niet meer 7 : 7, maar 6 : 6.  In plaats van een scheidsrechter wordt een 
spelbegeleider aangesteld, die niet IN het veld maar NAAST het veld staat en indien nodig het veld zal betreden om 
aanwijzingen te geven. 
Er wordt gespeeld op een kwart veld, d.w.z. een veld wordt verdeeld in 4 kleinere speelvelden. 
Leiders, ouders en toeschouwers mogen NIET OP of NAAST het veld staan, maar uitsluitend buiten de hekken. 
 
Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de veranderingen die komend seizoen vooral gelden voor de 
JO8 en JO9 teams. 
 
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/8734/infographic-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen 
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads 
 
De komende jaren zullen deze veranderingen geleidelijk ook voor de andere jeugdteams worden doorgevoerd.  
 
 

7. Digitale app wedstrijdformulier veldvoetbal 
In navolging op het zaalvoetbal zal vanaf komend seizoen ook voor het veldvoetbal worden overgegaan op het digitale 
wedstrijdformulier. Vanaf half juli is de wedstrijd app beschikbaar en kan elke aanvoerder/leider zelf via tablet of 
telefoon het formulier invullen. Elk team kan 2 teammanagers aanstellen die bevoegd zijn het digitale formulier in te 
vullen.  
 
Aangezien deze app gekoppeld wordt aan een speler is het belangrijk dat de adresgegevens en e-mail adressen correct 
in onze ledenadministratie vermeld staan. 

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/8734/infographic-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads
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Mochten er wijzigingen zijn  gekomen in deze gegevens, bv. door verhuizing, nieuwe telefoon of e-mail adres, geef het 
ons dan s.v.p. door. Leden die met onjuiste gegevens in onze en de KNVB- administratie vermeld staan kunnen geen 
gebruik maken van deze wedstrijdapp. 
 
Eind augustus zullen wij een avond organiseren waarin wij de teammanagers uitleg zullen geven over het 
wedstrijdformulier.  
 
Mocht u verdere informatie willen of hebt u nog vragen over bovenstaande artikelen, neem dan contact op met 
ondergetekende. 
 
Ank Jonker 
jpmjonker@planet.nl 
 
 

8. ALV 
 
Op donderdag 22 JUNI 2017 heeft in het clubhuis van RKAVIC de jaarlijkse ALV plaats gevonden.  
Enkele punten hieruit. 
 

1. Senioren: het door de omstandigheden afgedwongen beëindigen van de competitie door Zat1 kreeg de 
nodige aandacht en werd door alle aanwezigen betreurd. Het is een schandvlek in de historie van onze 
vereniging. Het contract met de trainer is op diens verzoek beëindigd. 

2. De Jeugd draait goed, trainers doen prima werk. Wel is het in deze tijd een enorme uitdaging om de jeugd op 
wat gevorderde leeftijd aan onze vereniging te blijven binden. 

3. Zaalvoetbal: geen bijzonderheden. 
4.  Bespreking begroting 2017-2018: we staan voor met name twee grote uitdagingen. Allereerst worden 

tijdens de zomer alle kleedkamers gerenoveerd. Daarnaast moet het kunstgras van veld 2 worden vervangen. 
We hebben te maken met aanzienlijke prijsverhogingen. Deze zijn het gevolg van verscherpte eisen van de 
KNVB. Deze investering zal een behoorlijk aanslag op onze financiële middelen betekenen. 

5. M.b.t. de contributie voor het seizoen 2017-2018 zijn er nagenoeg geen wijzigingen. 
6. Met veel zorg is de begroting voor 2017-2018 vastgesteld en goedgekeurd. 
7. Het algemeen beleid is besproken en de toekomstvisie RKAVIC is gepresenteerd. Dit gaf zoals verwacht wat 

stof tot overpeinzingen en opmerkingen. Niettemin kon iedereen zich hierin vinden. 
  

mailto:jpmjonker@planet.nl
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9. Jeugdnieuws 
 

Beste jeugdleden en ouders, 

9.1. Nieuwe opzet pupillenvoetbal 
Zoals u ongetwijfeld in de wandelgangen reeds hebt vernomen zal er met ingang van het seizoen 2017-2018 e.e.a. gaan 

veranderen in het pupillenvoetbal. In eerste instantie zal dit gaan gelden voor de O8 & O9 (voomalige f-pupillen). In de 

infografic van de KNVB (http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9) kunt u lezen wat er allemaal gaat 

veranderen en waarom de KNVB dit invoert. In het seizoen 2018-2019 zullen ook voor de overige categorieën de nieuwe 

regels gaan gelden.  

 

9.2. Start trainingen nieuwe seizoen 
In principe starten de trainingen van het nieuwe seizoen weer op het moment dat de scholen weer gaan beginnen, dit 

zal in de week van 4 september zijn. Het kan zijn dat sommige teams al eerder gaan starten, maar dit zal per team 

individueel door de trainers worden kunnen worden bepaald. Tot die tijd kan een ieder van een welverdiende vakantie 

genieten om met frisse zin te kunnen starten in het nieuwe seizoen. 

 

9.3. Elftalleider worden? 
RKAVIC zorgt ervoor dat er vrijwilligers zijn die de trainingen van uw kind verzorgen. In het weekend hebben de teams 

natuurlijk ook een leider(s) nodig. Lijkt het u leuk om coach/leider van het team van uw zoon of dochter te worden dan 

bent u natuurlijk van harte welkom! Wellicht samen met een andere ouder. Aanmelden kan per mail via jeugd@rkavic.nl  

 

9.4. Speeldagenkalender, later starten en langer doorgaan 
Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te eindigen. Het 

voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen 

vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 

bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18. 

 

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9
mailto:jeugd@rkavic.nl
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14 clubs 14 clubs 12 clubs 12 clubs 
  

Vakantieregio Zuid Vakantieregio's Midden en 
Noord 

Vakantieregio 
Zuid 

Vakantieregio's Midden en Noord 

      

2/3 september B 1 B 1 B 1 B 1 
 

9/10 september B 2 B 2 B 2 B 2 
 

16/17 september B 3 B 3 B 3 B 3 
 

23/24 september WD 1 WD 1 WD 1 WD 1 
 

30 september/1 oktober WD 2 WD 2 WD 2 WD 2 
 

7/8 oktober WD 3 WD 3 WD 3 WD 3 
 

14/15 oktober WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 
 

21/22 oktober WD 5 WD 5 B/I B/I 
 

28/29 oktober WD 6 WD 6 WD 5 WD 5 
 

4/5 november WD 7 WD 7 WD 6 WD 6 
 

11/12 november I/B I/B WD 7 WD 7 
 

18/19 november WD 8 WD 8 WD 8 WD 8 
 

25/26 november WD 9 WD 9 WD 9 WD 9 
 

2/3 december WD 10 WD 10 WD 10 WD 10 
 

9/10 december WD 11 WD 11 WD 11 WD 11 
 

16/17 december WD 12 WD 12 B/I B/I 
 

23/24 december VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

30/31 december VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

6/7 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

13/14 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

20/21 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

27/28 januari * WD 13 WD 13 VRIJ VRIJ 
 

3/4 februari * WD 14 WD 14 B/I B/I 
 

10/11 februari * I/B WD 15 VRIJ WD 12 
 

17/18 februari * I/B WD 16 I/B WD 13 
 

24/25 februari * WD 15 I/B WD 12 I/B 
 

3/4 maart * WD 16 I/B WD 13 I/B 
 

10/11 maart WD 17 WD 17 WD 14 WD 14 
 

17/18 maart WD 18 WD 18 WD 15 WD 15 
 

24/25 maart WD 19 WD 19 WD 16 WD 16 
 

31 maart/1 april (evt. 2 
april) 

WD 20 WD 20 VRIJ VRIJ 
 

7/8 april WD 21 WD 21 WD 17 WD 17 
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14/15 april WD 22 WD 22 WD 18 WD 18 
 

21/22 april WD 23 WD 23 WD 19 WD 19 
 

28/29 april I/B I/B I/B I/B 
 

5/6 mei I/B I/B I/B I/B 
 

Woensdag 9/donderdag 10 
mei 

I/B I/B I/B I/B 
 

12/13 mei WD 24 WD 24 WD 20 WD 20 
 

19/20 mei WD 25 WD 25 WD 21 WD 21 
 

26/27 mei WD 26 WD 26 WD 22 WD 22 
 

2/3 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

9/10 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

16/17 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

 

B = Beker 

I = Inhaal 

WD = Wedstrijddag competitie 

Flexibele winterstop 

In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart, in deze 

speeldagenkalender aangegeven met een *. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier 

wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar 

een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in 

de A-categorie. 

Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aankomend 

seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de 

reguliere competitie. 

Met sportieve groet, 

Ted Vesters 

RKAVIC jeugd 
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10. Voetballassist clubApp 
Deze app geeft vanaf je mobiel toegang tot de site- informatie van RKAVIC. Reuze handig! SO! Sport update voor 

deelnemers 

 

SO! Sport App is vernieuwd 

De SO! Sport App heeft een grondige update gehad wat noodzakelijk was na een Android update.  

 

http://nbmail.so-sport.nl/bqealaebuuwalabebagambmwq/click.php
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11. De KNVB aan het woord 
 

 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

GEEF KINDEREN EEN STEM IN HET VOETBAL 

 

   

Prinses Laurentien brengt met Missing Chapter Foundation de dialoog tussen grote mensen en kinderen tot 

stand. Vandaar dat ze samen met de kinderen van basisschool de Klumpert te gast was bij een 

sportbijeenkomst van NOC*NSF. De prinses leidde het gesprek tussen kinderen en een aantal 

sportbestuurders (waaronder de schrijver van dit stukje). De kinderen mochten hun mening geven over sport 

en allerlei vragen stellen die ze al heel lang wilden stellen. Van schaken tot turnen. Van voetbal tot 

paardrijden. Van gymnastiek tot rugby. Ik heb zelden zoveel frisse ideeën en overwegingen gehoord. Ook 

over heel lastige onderwerpen in het amateurvoetbal. Denk onder meer aan agressie op de velden. ‘Daar 

moeten we voor de wedstrijd afspraken over maken en de ouders moeten zich er niet mee bemoeien,’ was 

het voorstel van de kinderen van basisschool de Klumpert. 

 

In de sessie van Prinses Laurentien werd ook meteen duidelijk dat de meeste kinderen niet sporten voor de 

winst, maar vooral voor de vriendschap en het plezier. Samen sporten (en samenwerken) vinden ze het 

allermooiste wat er is. De rest? De rest is het gedoe van volwassenen, ‘je krijgt het erbij’ en ‘je moet er maar 

omheen proberen te voetballen,’ luidde de conclusie van de kinderen. Zoals het selecteren (en indelen) van 

de teams bij voetbalverenigingen. Toen dat ter sprake kwam, gingen er meteen een paar vingers in de lucht. 

Er was één jongetje die het idee van de groep eenvoudig onder woorden bracht: “Op het schoolplein delen 

we de teams toch ook zelf in. We weten heus wel wie de beste voetballers zijn en die mogen niet in een team 

voetballen. Dat zou niet eerlijk zijn. De twee beste spelers krijgen daarom elk een team. Daarna kiezen ze om 
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de beurt een elftal bij elkaar.”  

 

Stel je nu eens voor, dat verenigingen deze manier van denken zouden meenemen in hun eigen proces voor 

het selecteren van de teams. Momenten waarop de kinderen zelf hun teams mogen formeren. Puur op 

gevoel. Zonder mogelijke bijbedoelingen, aarzelingen, aannames, oordelen en ambities waarmee grote 

mensen bewust of onbewust mee spelen. Hoe zouden de teams er dan uitzien? Wat zou het betekenen voor 

de sfeer op de club? De vriendschappen, de motivatie en het respect voor elkaar en de tegenstander?  

 

En stel je nu eens voor, dat we dit vanaf morgen zouden gaan invoeren. Gaat er dan iets mis? Minder balans 

in de teams? Loopt de zaak in het honderd? Een zootje? Ik geloof er niks van. Als we het meer aan de 

kinderen zelf over laten, dan krijgen we dat vertrouwen dubbel en dwars terug in de vorm van tonnen, maar 

dan ook kilotonnen voetballiefde en verbroedering.  

 

Dus waarom rapen we de moed niet bij elkaar en gaan we vanaf het nieuwe seizoen goed naar de kinderen 

luisteren en ze betrekken bij alle cruciale stappen in het clubvoetbal. “Meteen doen,” was de reactie van de 

basisschoolkinderen. De uitsmijter van de middag kwam bijna in koor: “En het wordt tijd dat we onze ouders 

gaan opvoeden.” 

 

Ik werd er stil van.  

  
 

 

 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

ELKE ZATERDAG EEN VOETBALFEESTJE  
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Na de storm van kritiek is de zon gaan schijnen voor de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal. Dat 

merken we niet alleen aan de vragen die we krijgen, maar ook aan spontane berichten via WhatsApp. 

Clubvoorzitters posten trots de plaatjes van oefentoernooien en er wordt zelden meer gevraagd naar het 

‘waarom’ van de hervormingen. De vragen die we nu krijgen gaan vooral over het voetbal zelf. Zoals de 

interpretatie van de nieuwe spelregels. 

 

Over één grote verandering blijft het echter raadselachtig stil, terwijl het een ingrijpende vernieuwing is die 

wordt doorgevoerd in het Nederlandse voetbal: Alle teams Onder 8 en 9 jaar spelen vanaf het nieuwe seizoen 

zonder ranglijsten. Dus zonder competitief element. Je kunt wel winnen, verliezen of gelijk spelen. Maar er is 

geen kampioenschap meer. De standen worden door de KNVB nog wel bijgehouden (niet gepubliceerd) om 

de competitie beter in te kunnen indelen met teams die aan elkaar gewaagd zijn. 

 

In Ierland hebben ze daar al twee jaar ervaring mee. De Ierse bond stelt clubtrainers zelfs verplicht alle 

spelertjes minimaal de helft van de wedstrijd te laten spelen, of ze er wat van kunnen of niet. Journalist 

Michel de Hoog schreef daar een prachtig artikel over op het online platform De Correspondent. Hij zocht 

Ruud Dokter op, de Nederlandse High Performance Director van de Ierse voetbalbond FAI en voormalig 

bondscoach van Nederlandse jeugdelftallen. Onder zijn leiding worden de radicale veranderingen in het Ierse 

jeugdvoetbal doorgevoerd. Hij meent dat wij als opleiders bescheidener moeten zijn. Ruud Dokter: “Eerst 

denk je: Speler A is mijn grootste talent en een jaar later is die speler ingehaald door speler B, niet zelden 

iemand waar je het nauwelijks van verwachtte. Dan is er dus maar één conclusie mogelijk: We moeten onze 

aandacht geven aan alle spelers. Als trainer moet je als onderwijzer en opvoeder fungeren.” 

 

Roerend mee eens. Zo zien wij het ook voor het Nederlandse jeugdvoetbal. Geen verbeten prestatie-trainers, 

maar positieve en enthousiaste coaches, die er voor het plezier van de spelertjes zijn en hen zo min mogelijk 

druk opleggen door ze het volle vertrouwen en de vrijheid te geven. Anders dan de Ierse bond zien wij 

overigens geen noodzaak om trainers verplicht te stellen alle voetballertjes evenveel speeltijd te geven. Wij 

denken dat het loslaten van de ranglijsten, de instinctieve prestatiedrang bij trainers en ouders weghaalt en 

zodoende ruimte geeft om alle spelertjes ongebreideld speelplezier te gunnen. Begrijp mij trouwens niet 

verkeerd. Het winnen van de wedstrijd blijft natuurlijk wel gewoon belangrijk en superleuk! Ik was vroeger 

ook niet te genieten na een gelijk spel of verlies. 

 

Toch zullen er fanatieke ouders blijven, zoals in Ierland, die koste wat kost willen winnen en misschien 

clandestiene ranglijsten gaan bijhouden. Ook hen zullen we moeten overtuigen dat dit een project is voor de 

lange termijn, waarvan we eerste resultaten pas zullen merken over tien jaar. 

 

In de tussentijd gaan we wel veel meer blije koppies zien op het veld. Daar zou elke vader en moeder gevoelig 

voor moeten zijn. 
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