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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2017.  
 
IK ben er laat mee. Maar er moet natuurlijk wel iets te melden zijn. En daar zit het probleem. Het is weer een 
opwindende tijd op het veld én in de politieke arena. Hoewel de verkiezingen achter de rug liggen, hebben enkele zaken 
mij behoorlijk verbaasd. Er zijn partijen en partijbonzen die zo hun eigen ‘grapjes’ erop na houden om te manipuleren, 
maar Denk sprong er wat mij betreft met een salto mortale ridiculosoque uit, als ik zo vrij mag zijn dit te stellen. Van de 
andere kant is het goed dat deze partij bestaat om de groep mensen te kunnen bundelen die zich hiermee verwant 
voelt. Zo gaat dat nu eenmaal in een democratie. En ook op het grasveld worden vreemde zaken vertoond: dus niets 
nieuws onder de zon.  
Het is wel bijzonder vreemd als een toeschouwer van een andere vereniging langs de kant allerlei beledigingen staat te 
ventileren. Ik mag toch hopen dat dit op onze velden nauwelijks voorkomt. Maar moeten we dan het ‘goede’ voorbeeld 
volgen van onze Turkse Oostelijke buurman? Is dat een voorbeeld van hoe wij op het internationale speelveld en op 
onze eigen velden met elkaar moeten omgaan? Ik hoop dat wijsheid, wederzijds respect, redelijkheid en 
terughoudendheid het winnen van escalerende grofheden en ‘alternative facts’. Ieder mag zijn mening erover hebben, 
maar alsjeblieft in het redelijke. Want ook op en rond onze velden kan deze situatie leiden tot onverkwikkelijke 
discussies. Want we komen elkaar tegen langs de lijn en in de kantine. En dan zal ook de politiek langszij komen. Al te 
enthousiaste jongeren voor ‘de’ zaak, d.w.z. hún zaak zoals in Rotterdam bevinden zich ook buiten die stad. Ook zij 
genieten net als wij van onze (!) democratische mogelijkheden en vrijheden, maar wel met de noodrem in de hand. Het 
stellen van een grens moet niet worden afgewacht, maar duidelijk kunnen worden overgebracht op een moment en 
wijze zoals zojuist hierboven gesteld: in wijsheid, etc…  
Mede daarom is het handig en verstandig zich tevoren dergelijke scenario’s voor de geest te halen en daarop een 
antwoord te bedenken. Daarmee kun je een rationele en emotionele voorsprong hebben op de ander, i.c. anderen. 
Veel leesplezier 
 
Vincent Kuin 
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2. Onze sponsoren 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 

Beste leden van RKAVIC, 

Het zijn roerige tijden in uw vereniging. Met name rondom het eerste elftal. Voor degene die het vlaggenschip van 

RKAVIC volgen is het geen nieuws. Maar door een aantal omstandigheden met blessures en afzeggingen is de selectie in 

een neerwaartse spiraal geraakt. De laatste drie weken wordt met kunst en vliegwerk een elftal op de been gebracht. 

Het is een angst en een vraag of we dit seizoen nog volwaardig kunnen afsluiten. Uiteraard zullen we ons inzetten om 

het eind van het seizoen wel waardig te eindigen. In dit kader kunt u komende weekend uw bestuur aanschouwen in 

reserve tenue op de bank bij de wedstrijd tegen Zeeburgia. 

Een ander rumoer dat gelukkig alweer wat verder achter ons ligt zijn de ontwikkelingen rondom kunstgras en granulaat. 

Zoals iedereen wellicht heeft begrepen de afgelopen maanden is er veel berichtgeving omtrent kunstgras en veiligheid. 

Zoals elke club in Amstelveen volgt ook RKAVIC de ontwikkelingen omtrent deze discussie nauwkeurig. Ik wil in dit kader 

u nogmaals benadrukken dat de velden van RKAVIC en het daarop liggende rubber absoluut veilig zijn verklaard. Wij 

baseren dat op de diverse onderzoeken die er nu geweest zijn alsmede het eigen onderzoek van de gemeente 

Amstelveen. 

Onlangs heb ik nog een ontmoeting gehad waar diverse bestuursleden van de verenigingen in Amstelveen, de gemeente 

zelf en het sportbedrijf vertegenwoordigd waren. Ook in deze bijeenkomst is door de gemeente en sportbedrijf ons op 

het hart gedrukt dat de velden in Amstelveen veilig zijn voor haar beoefenaars. Het bestuur van RKAVIC deelt die 

mening ook en naar ik hoop kunt u of uw kinderen met deze informatie weer wat geruster op de velden sporten en 

spelen. 

Over spelen gesproken. 

Het goede nieuws in deze brief is dat onder de bezielende leiding en harde werken van Willem en Peter de nieuwe 

speeltuin klaar is. Voor al de kinderen van RKAVIC en hun ouders goed nieuws. De speeltuin, die ons was aangeboden 

door SBO BOON op het 100 jarige bestaan, zal 15 april worden geopend. Op deze datum zullen er meer activiteiten zijn 

voor met name de jeugd dus ik zou iedereen willen oproepen om deze datum vast vrij te houden. 

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen  
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4. Overlijden Jan Vesters 
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5. Mobiel digitaal wedstrijdformulier 
 

Het amateurvoetbal stapt met ingang van volgend seizoen over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het 
invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone gaan. 
 
Het mobiel digitaal wedstrijdformulier is een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is 
dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt. Sinds dit seizoen wordt de app 
gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van 
voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het 
volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier. 
 
Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit betekent minder administratief 
werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. En na afloop van de wedstrijd is er meer 
tijd voor ‘de derde helft’. 
 
Via bijeenkomsten, online informatie en persoonlijk contact zullen we de komende periode alle verenigingen en 
wedstrijdofficials ondersteunen bij de introductie van het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Op KNVB Assist wordt alle 
beschikbare informatie gepubliceerd. 
 
Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic 
spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op zeer korte termijn. 
Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie in 
plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart niet meer vernieuwd te worden. In de toekomst 
zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig digitaal. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
  

http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
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6. Voetballassist clubApp 
 

Deze app geeft vanaf je mobiel toegang tot de site- informatie van RKAVIC. Reuze handig! 

7. SO! Sport update voor deelnemers 
 

Hallo beste lezer, 

 

Het was even stil rond SO! Sport, maar achter de schermen waren én zijn wij hard aan het werk om voor 

Rkavic en vele nieuwe clubs alles gesmeerd te laten lopen. Sinds de lancering van de SO! Sport App in april 

2016, hebben al verschillende clubs mooie resultaten behaald. Zo ook RCZ, te zien in onderstaand filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ-X6CWh8Nc&feature=youtu.be 

SO! Sport App is vernieuwd 

De SO! Sport App heeft een grondige update gehad. Door een Android update eind vorig jaar werden 

onze beacons opeens niet meer herkend. Het gevolg was dat Android gebruikers geen advertenties meer 

ontvingen en dat kan natuurlijk niet. Inmiddels is deze issue gefixt en werkt de SO! Sport App weer op zowel 

Android als iOS. Mocht je twijfelen of de App werkt op jouw telefoon, installeer hem dan gewoon even 

opnieuw. 

 

Let op: de SO! Sport App is alleen geschikt voor smartphones met minimaal Android 5.0 of iOS 8.0. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ-X6CWh8Nc&feature=youtu.be
http://nbmail.so-sport.nl/bqealaebuuwalabebagambmwq/click.php
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Nieuwe berichten van adverteerders 

Er zijn weer nieuwe campagnes! Voor bestaande deelnemers zoals jijzelf betekent dit dat je de komende 

weken nieuwe berichten van adverteerders kunt verwachten. Om die te ontvangen moet je wel de laatste 

versie van de App op je smartphone hebben én in de buurt van een beacon komen. De locaties van de 

beacons zijn te vinden op onze website: http://www.so-sport.nl/locaties/ 

 

Meer geld verdienen voor Rkavic? 

Vraag dan teamgenoten, vrienden en familie om de SO! Sport App ook te downloaden! Elke nieuwe deelnemer 

levert al €1,- op.  

 

8. Sporten op kunstgras met rubberkorrels kan gerust’, maar... 

rapport EU-BUREAU 

 
De korrels, gemaakt van autobanden, op velden van kunstgras brengen sporters niet in gevaar. Maar neem ze niet mee 
naar huis. 
Er is geen reden om het sporten af te raden op kunstgrasvelden waarop rubberkorrels liggen die zijn gemaakt van oude 
autobanden. 
Maar voor de zekerheid moeten gebruikers wél hun handen wassen voordat ze na het sporten weer gaan eten. Ook is 
het beter om schoenen en sportkleren buiten uit te trekken om te voorkomen dat de rubberkorrels binnenshuis komen. 
Eventuele wonden moeten sporters snel schoonspoelen. En rubberkorrels die in de mond terechtkomen, moeten niet 
worden ingeslikt. 
Dat schrijft de ECHA, het chemicaliënveiligheidsagentschap van de Europese Unie. De Europese Commissie had de ECHA 
om een snel oordeel gevraagd in reactie op de onrust die was ontstaan over giftige en kankerverwekkende stoffen in de 
rubberkorrels. Jaarlijks wordt 80.000 tot 130.000 ton van deze korrels op de Europese velden uitgestrooid. 
De korrels zijn bedoeld om voetballers op de kunstgrasvelden een echt ‘grasgevoel’ te geven. De spelers kunnen 
bijvoorbeeld slidings maken zonder risico op brandwonden van de kunstgrasvezels. En de bal rolt op een manier die 
vergelijkbaar is met hoe die op een echt grasveld rolt. 
Begin oktober vorig jaar veroorzaakte het tv-programma Zembla ophef met een uitzending over de mogelijke gevaren 
voor de gezondheid van stoffen die aan autobanden worden toegevoegd om het rubber de voor banden gewenste 
eigenschappen te geven: polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), weekmakers en metalen.  

 
 

http://nbmail.so-sport.nl/bqhavaebuuwagabebadambmwq/click.php
http://nbmail.so-sport.nl/bqjaiaebuuwadabebaxambmwq/click.php
http://nbmail.so-sport.nl/bqbaxaebuuwapabebagambmwq/click.php
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageerde direct geruststellend. De hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen die uit de korrels vrijkomen, liggen ver onder de geldende gezondheidsnormen, zei het instituut. Toen was er al 
sprake van een Europees onderzoek. Dat is dinsdag door de ECHA gepubliceerd. 
De ECHA vindt de kans op kanker door PAK’s „erg laag” (kleiner dan 1 op een miljoen) door het spelen op een 
kunstgrasveld met rubberkorrels. Die inschatting geldt ook voor de mensen die aan de velden werken. De aanwezige 
metalen en andere chemicaliën zorgen helemaal niet voor gezondheidsproblemen, volgens de ECHA. 
 

Hoger risico 
Toch zijn er onzekerheden. Want de gebruikte korrels moeten dan wel zijn gemaakt van autobanden die voldoen aan 
het Europese maximumgehalte aan PAK’s. Als er onverhoopt meer PAK’s inzitten, dan is het risico hoger. Het kan zijn dat 
in autobanden, of in rubbermateriaal dat van buiten de EU wordt geïmporteerd, andere concentraties aanwezig zijn. 
De ECHA weet verder ook niet of de gecombineerde effecten van alle stoffen in de rubberkorrels anders zijn dan de 
afzonderlijke effecten ervan. 
De ECHA vindt dat eigenaren en exploitanten van kunstgrasvelden de concentratries PAK’s en andere stoffen in hun 
rubbergranulaat moeten meten en bekend moeten maken. En mochten de kunstgrasvelden in indoorhallen liggen, dan 
moet er goed worden geventileerd. 
 
Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Woensdag, 1 maart 2017, pagina 6 – 7, Door NRC redacteur Wim 
Köhler  
 
Zie ook: http://amstelveenz.nl/13898-2/ 
 

9. Kopzorgen 
 

Met verbazing las ik in de vorige nieuwsbrief over het feit, dat nota bene de Engelse Professional Football Association 
het koppen voor spelers tot 10 jaar wil verbieden als uitvloeisel van de wetenschappelijk onderbouwde constatering dat 
koppen op de lange duur tot een hoog percentage aan geheugenverlies kan leiden. Ikzelf ben als achtjarige begonnen te 
voetballen, en ik kan mij niet voorstellen, dat ik toen niet de bal met het hoofd beroerd zal hebben. Zeker is het feit, dat 
ik er niet beroerd van ben geworden, laat staan aan geheugenverlies ben gaan lijden, anders zou ik mij dit nu niet 
kunnen herinneren. 
Het voorstel is des te opmerkelijker vanwege het feit dat het uit het land komt (de bakermat van het voetbal) waar 
koppen tot een kunst is verheven. Wekelijks zie ik bij mijn favoriete sportprogramma, Match Of The Day, machtige 
kopstoten uit prachtig scherpe voorzetten. Niet alleen voor lange aanvallers/centrumspitsen als Andy Carroll en Peter 
Crouch zijn deze een prooi, ook voor de kleineren onder de profs uit de Premier League. Het is alles een kwestie van 
timing. Hoog torenen goede koppers boven verdedigers uit. Ik zou haast zeggen: Geen lekkerder gevoel dan tegen zo’n 
strak voorgezette bal aanlopen en keihard binnenkoppen. 
Toen onze lagere senioren in het midden van de jaren ’80 nog een trainer hadden in de persoon van de fanatieke Theo 
Kreike, gooide deze met beide handen hard en strak ballen voor het doel. “Slaan met dat hoofd,” was zijn devies. Zo leer 
je te koppen. Ook nu nog zie ik spelers terugdeinzen voor hoge ballen. Ik had in mijn elftal een speler - ik zal geen naam 

http://amstelveenz.nl/13898-2/
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noemen - die elke bal die boven zijn hoofd uitsteeg trachtte in een soort spagaat met de voet onder controle te brengen. 
Niet te vergeten is een sterk koppend vermogen ook defensief een pre. 
Ik vraag mij sterk af, of tijdens partijtjes met spelers onder de 10 jaar deze allemaal laag op het doel gaan schieten, 
rekening houdend met het kopverbod; anderzijds kunnen zij ook denken aan hoge schoten, omdat de verdedigers de bal 
niet weg mogen koppen. Een hoge voorzet kan je ook al niet geven, want de bal mag niet binnengekopt worden. Met 
een dergelijk verbod op koppen kweek je watjes. 
Mijns inziens is koppen een integraal deel van het voetbalspel en het behoort dit ook te zijn, zelfs bij de jongsten; een 
soort van tweede natuur. Wat nu als een der jongste spelertjes plotseling wél de bal gaat koppen, wordt dit dan als een 
overtreding beschouwd of zal dit een teken blijken van de onuitroeibaarheid van de kopbal als machtig wapen? 
 
Rob van der Liet 

 

10. Wakker worden met de Johannespassion 

 Team G W GL V P DPV  DPT PM 

1 Victoria 1 16 11 5 0 38 54 - 12 0 

2 Hilversum FC 1 16 10 3 3 33 57 - 27 0 

3 AH '78 1 16 10 3 3 33 37 - 18 0 

4 OSM 75 1 15 10 0 5 30 38 - 27 0 

5 Altius 1 16 8 3 5 27 34 - 27 0 

6 Kockengen 1 15 7 4 4 25 42 - 22 0 

7 JOS/W'graafsmeer 1 16 7 2 7 23 31 - 33 0 

8 Ouderkerk 1 15 6 0 9 18 23 - 41 0 

9 Wartburgia 1 16 4 4 8 16 37 - 40 0 

10 Vecht de 1 16 4 3 9 15 32 - 38 0 

11 Robinhood s.v. 1 15 4 4 7 14 29 - 32 2 

12 Zeeburgia 1 16 3 2 11 11 28 - 62 0 

13 RKAVIC 1 16 1 1 14 4 25 - 88 0 

https://www.rkavic.nl/335/team-informatie/?sznid=7
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Aan de oproep van Vincent moet toch gehoor gegeven worden. Gepland na de wedstrijd van ons vlaggenschip bij en 
tegen Ouderkerk. Dan heb je tenminste iets om over naar huis te schrijven, zeker na de sensationele 7-8 nederlaag 
tegen de Vecht van de week ervoor. 
Maar ja dan het opstarten na een weekend met een verjaardag en een emotioneel weekend met het af laten weten van 

Feijenoord én Ajax , het bord op schoot bij Podium Witteman, het Carré-debat der lijsttrekkers, waaruit ik af moest 

leiden op welke partij ik niet moet stemmen, omdat mijn schamele belangen bij hen niet eens in beeld zijn. 

En dan ook nog RKAVIC, waarover een Ouderkerker zijn medeleven aan mij kenbaar maakte, dat het toch zo zonde was 

van een eens zo vooraanstaande club. 

Voor een klus in huis zaken verplaatsend vond ik een enveloppe van een oude schoolvriend, ex-RKAVIC overigens, 

waarin een speciaal kampioensnummer van het clubblad gedateerd 31 maart 1960. Na 22 wedstrijden was RKAVIC aan 

kop van de ranglijst geëindigd, één punt voor Nautilus, dat op 13 maart met een 3-0 zege achterhaald was, en waarvan 

een herinnering aan de openingstreffer van Harry Storm in het clubhuis prijkt aan de westelijke wand, nabij de 

vergaderkamer. 

Twintig pagina’s met verslagen, overzichten, foto’s, gelukwensen (ook  telegrammen) van besturen van 

competitiegenoten en bevriende verenigingen.  Namens de jeugd van RKAVIC schreef een ‘aanvoerder van de A-

junioren’ : 

Bij het vieren van dit kampioenschap mag de jeugd niet achterblijven. De spelers die dit grote succes hebben behaald zijn 

ook begonnen in de juniorenafdeling. En uit deze jeugdafdeling zullen weer nieuwe talenten opkomen om te trachten het 

nu behaalde resultaat te handhaven en zo mogelijk het eersteklasserschap te bereiken. Wij zijn hiermee wel erg 

voorbarig, maar je kunt toch nooit weten! 
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Maar om bij het succes van deze zondag te blijven, moeten wij eerst toch wel het elftal feliciteren, dat dit kampioenschap 

bevochten heeft en laten wij vooral niet de trainer en technisch leider daarbij vergeten. Zonder de heer H. Pelser was dit 

kampioenschap niet behaald. Dus hulde aan elftal en leider! Door ons junioren en zeker de B-junioren en welpen worden 

de eerste elftalspelers vereerd als heiligen en vooral de voorhoedespelers moeten het hierbij ontgelden. Het 

enthousiasme gaat ver, zelfs een enkele keer zo ver, dat de jongste junioren gezamenlijk en met grote volharding de 

(uitstekende) keeper van de tegenpartij staan uit te maken voor alles wat lelijk is. De heren van het bestuur zullen ons dit 

waarschijnlijk wel niet kwalijk nemen. Verdere felicitaties wil ik richten aan het bestuur en aan al de leden die trouw 

iedere zondag Amstelveenwaarts togen om het “eerste” weer naar een overwinning toe te juichen. Met zo’n grote 

aanhang hebben de leden van RKAVIC het volste vertrouwen in de toekomst. 

Wij, als jeugdleden, hopen, dat de “oudjes” het nog lang en best zullen doen, en dat wij later als senioren waardig zullen 

zijn, de RKAVIC kleuren te verdedigen. 

Tsja, bijna  57 jaar geleden, veel is er veranderd: de onderlinge betrokkenheid van leden met elkaar, met het groter 

verband, de vereniging. Aanleiding tot veel nadenken. 

In beeld wordt de opstelling van Valencia geprojecteerd: je leest: Lenglet .  . . ., hé grappig, familie? 

Je fietst van IJburg richting de Nesciobrug en Diemen. Je passeert iemand met een sporttas op zijn schouder. Dan klinkt 

van achter je iets als: dat is wel iets anders dan RKAVIC. Natuurlijk kijk je om: een oud-lid, die bij het 100-jarig bestaan 

nog gloedvolle woorden uitsprak, gaat wat voetbalspullen brengen naar zijn zoontje dat bij IJburg speelt, Ja, helaas niet 

bij RKAVIC, had ik wel gewild, maar ja. … Overigens met de leden van de A-junioren-1 waar hij deel van uitmaakte had hij 

nog regelmatig contact: als team kwamen ze nog regelmatig bij elkaar 
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Hawkeye. 

Het is me wat: doellijntechnologie. Dat is even wennen, als je bij Feijenoord te gast bent, maar na het onnadenkend naar 

zich toehalen van de bal door Jeroen Zoet ben je nu gewaarschuwd. Fluit u wel eens pupillen? Nou ja, onder de 11 of zo, 

heet dat tegenwoordig. Soms vraag je je af waarom je ertussen loopt. De lichaamstaal van de jongens verraadt  wie mag 

‘ingooien’, of het een corner of  achterbal is. Je kunt betweterig doen als je geconstateerd hebt dat de bal een 

schoenpunt geraakt heeft of dat de bal nog met een fractie boven de lijn, dus nog niet ‘uit’ is. Eigenlijk is hun beleving 

nog pleintjes- voetbal: tactiek staat nog in de kinderschoenen en goed bedoelde aansporingen doen de spelers als groep 

naar voren hollen, waardoor na balverlies de tegenstander een vrij veld voor zich heeft eindigend bij de keeper, waar 

maar wat vaak het kleinste jongetje zich voor heeft ‘opgeofferd’. 

Vier weken geleden had het gesneeuwd: afgelastingsberichten: wel het gras, maar niet het kunstgras. Het was wel 

eenzaam op RKAVIC: één wedstrijd, de tegenstander uit Heemstede gekomen, de lijn tussen 2A en 2B was ‘zichtbaar’. 

De bezoekers namen de leiding en op slag van rust leek RKAVIC langszij te komen, maar kregen ze nog weer een goal om 

de oren. Het werd uiteindelijk 2-5. Geen ongelukken, hoewel je met de samenklonterende sneeuw onder je schoenen  je 

afvraagt of je het veld niet had moeten afkeuren, toen de sneeuw de lijnen onzichtbaar had gemaakt. Twee weken later  

onder de 9: Waterwijk op bezoek en die hadden twee spelers met iets meer talent: die liepen iedereen er soepeltjes uit . 

Ondanks de heldenrol van ons keepertje stond het bij de limonade al 0-5.  

Iedereen klaar voor de tweede helft, ja? Nee, nog even een keeperswissel, maar o die trui en die handschoenen, die krijg 

je in de haast niet uit. Het regende en daar stonden we met de armpjes stijf naar beneden. Kom op jongen even 

springen en met je armen zwaaien, hou je warm en daar sprongen en zwaaiden we met z’n allen, komisch. De eerste 

helft had veel energie gekost : aan beide zijden  verminderde de concentratie: de twee talenten gingen door, maar ook 

voor RKAVIC ontstond wel een kans, maar de score liep alleen voor Waterwijk op. De amusementswaarde voor het doel 

liep hoog op, de bal kaatste tegen alles en iedereen, maar in het doel nee. Een keer ging ie wel over de lijn, onze keeper 

sloeg hem terug, maar niemand claimde een goal, spelers niet, publiek niet en Hamkeye zag het wel, maar liet zijn 

gevoel spreken: 0-9 was al erg genoeg . . . . het werd zelfs 0-12. Bij de penalties na afloop schoot een van de kleinste 

RKAVIC- ers  de bal het onder de keeper door. Wouw, wat een triomf! Dat werd gevierd !!! 

        Hawkeye, (kneep een oogje toe) 
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Twee slechte verdedigingen 

Sprak een kenner na afloop van de 7-8 nederlaag van ons eerste tegen De Vecht en we hadden toch op iets positiefs 

gehoopt. Want hopen blijven we doen ook al wordt het tegen beter weten in.  Vroeg in de wedstrijd werden we er twee 

keer uitgelopen, maar wonder o wonder, RKAVIC  veerde op en kwam terug en gelijk. Maar in no time was het weer 2-4 

en in plaats dat de 3-4 op het bord kwam viel ie aan de andere kant 2-5. In de tweede helft liep De Vecht uit naar 2-6; 

Robin Roos zorgde voor 3-6.  Na een snelle tegenaanval ontstond er verwarring: Tofik werkte met zijn arm de bal uit het 

doel, er werd gefloten. Tofik een gele kaart, maar er moest afgetrapt worden; geen penalty? Is dit een nieuwe 

voordeelregel? Hawkeye was te ver weg, maar de verklaring was, dat de bal van achter de lijn was teruggehaald.  Vanuit 

sprong op de wreef scoorde Trevor RKAVIC’s 4e treffer. En daarna viel de 4-8. RKAVIC  trok weer bij via Sander Koops, 

Ivan Harderwijk (beauty) en Michael Claus. 

Twee weken later: Vanaf je fiets zie je de spelers van Ouderkerk teruglopen; gescoord? Er wordt afgetrapt dus ja. Stand: 

2-1. Hè, komt het ’boze oog’ weer kijken!? Heb je de fraaie goal van Ivan  gemist. RKAVIC zat niet lekker in z’n vel . Soms 

kwam er wel een leuke aanval, maar soms leek het wel of de bal als een hete aardappel op het bord van iemand, die 

twee meter verder stond, gelegd werd (ben ik van het probleem af).  De stoere mannen van Ouderkerk bouwden uit 

naar 4-1. Een tweede gele kaart deed ons met 10 verder gaan, maar invaller Michael Claus schoof toch de 4-2 erin en als 

dan de 4-3 er niet in wil, valt de goal ‘wetmatig’ aan de andere kant. Sander probeerde een  Ouderkerker  te verhinderen 

door te breken, maar dat bleef niet ongestraft: toen waren er nog maar 9, maar 6-2 werd het toch. Een uitslag, die de 

veldverhouding niet echt goed weergaf. 

Zaterdag  aanstaande om 14.30 in het pittoreske Kockengen tegen de stoere mannen van de gelijknamige club.  

Voetballen doe je met je hoofd (zie krantenknipsel in de Wolvenpot); hou je hoofd erbij en het tempo erin! 

De Vierde Musketier 

 


