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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2018.  
 
Het heeft ook bij de redactie gevroren. De berichten bleven steken in allerlei wakken, en tot overmaat van ramp kon de 
aangekondigde aanplant van het scorebord geen doorgang vinden door de keiharde bodem. Dus een foto daarvan houdt 
u nog te goed. 
 
Ondertussen heb ik de kou buiten gelaten en me verdiept in een warme (biologisch verwarmde) stoel met een boek van 
Safranski. Hij schrijft in zijn boek met de aantrekkelijke titel “Das Böse oder das Drama der Freiheit over hoe het dan nu 
toch zit met de oorsprong van Het Goede en Het Kwaad. De belangrijkste filosofen van onze westerse geschiedenis laten 
daar hun licht over schijnen, soms in taal waar je achter je oren langzaam maar wel zeker kaal wordt van het krabben. In 
een bepaalde zin is het een stevig boek geworden. Niettemin is het een zeer lezenswaardig document. Want komt het 
kwaad van onze schepper God vandaan , of zit het venijn toch in het cadeau aan de mens van de vrijheid en hoe zijn wil 
daarmee aan de gang gaat? Interessante gedachten passeren, al dan niet met een strikje eromheen. Ook Le Contrat 
Social van Rousseau komt vrij uitgebreid aan de orde, met al zijn idealen van terug naar de natuur; om vervolgens tot de 
ontdekking te moeten komen dat de individuele mens daar niet aan toekomt, en dientengevolge zijn individu 
ondergeschikt moet maken aan de gemeenschap waartoe hij behoort. Dus niks individu en terug naar de natuur.  
Wat schetst mijn verbazing in een mail van vandaag het volgende te lezen: “……Op 12 maart gaan we kijken hoe 
het maatschappelijk verdrag van Jean Jacques Rousseau de samenleving bij elkaar kan houden. Valt Nederland uit 
elkaar? Moeten we ons conformeren aan wetten en regels voor rust, veiligheid en bescherming? De scheidslijnen tussen 
hoog- en laagopgeleid, arm en rijk, wit en zwart en religieus en niet-religieus worden met de dag dieper. Kan het 
maatschappelijk contract van Rousseau dit oplossen?”  
  
En als ik dan tegelijk de stemwijzer van Amstelveen en de kieswijzer van Amsterdam erbij haal, dan verschilt de 
thematiek nauwelijks van wat er over het kwaad al is gemeld door onze bevriende filosofen. M.a.w. l’ histoire se répète. 
Maar ja, wat wil je, bij de schepping van het wonderschone paradijs wisten én Adam én Eva wel de weg met wat zij met 
hun vrij wil wilden doen, zódanig dat ze zich daarvoor gingen schamen, en zich in hun naaktheid niet meer wilden 
vertonen. En aangezien wij de kinderen zijn van, gaan ook wij sinds die tijd gekleed. Dáár komen dus onze stropdassen 
vandaan, haha. Ons mooier maken dan wij in feite zijn. 
Dan past het boek De Vliegeraar van Khaled Hosseini precies in het rijtje van Goed en vooral veel Kwaad. 
 
Hééé, nemen we dat ook niet waar op onze velden, die voor 50% afscheid hebben genomen van wat ooit een stuk 
’natuur’ was. Zit daar ook niet een stuk kwaad in verstopt? Welzeker! Ik dank daar een verdraaide knie aan, en een 
operatie aan iets wat ooit een mooie glanzende en soepele meniscus was.  Dat had op gewoon natuurgras nooit 
gebeurd, althans niet op díe wijze. 
Verder zijn we ‘natuur’-lijk reuze trots op onze grasmatten. Met nog steeds een diepe buiging voor Willem Blijleven en 
Peter Vink, en voor Ton van Meerwijk. Ik rijs maar even op vanuit die buiging, want dat is niet erg goed voor je rug. 
Inmiddels kunnen we de schaatsen weer opbergen na de kortstondige roes op natuurijs, en gaan we weer over tot de 
orde van de wekelijkse voetbal- en trainingsactiviteiten. Que disfrutes mucho.  
Vincent Kuin 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 

Beste leden RKAVIC, 

Voetbal is de mooiste sport ter wereld. Het wordt overal gespeeld en het is makkelijk te leren en te spelen. In Nederland 

leren de meeste kinderen voetballen in een vereniging. Een vereniging is een sociaal netwerk in de omgeving en brengt 

mensen samen, het woord zelf verwijst er naar. Een vereniging zorgt voor ontspanning en vermaak. Door de vereniging 

beleven mensen sport en delen succes en verdriet.  

Ik denk dat RKAVIC hier geen uitzondering op is. Wij bezitten met alle leden een prachtig complex waar goed op kan 

worden gevoetbald. We hebben een mooie kantine en schone en nieuwe kleedkamers. 

Maar ik moet eerlijk zijn, we missen voldoende mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging RKAVIC. We hebben 

een verschillende fantastische vrijwilligers maar welbeschouwd begint het gebrek aan handen zorgelijke vormen aan te 

nemen in onze organisatie. 

 

Als lid help je mee: 

Contributie betalen alleen is niet genoeg. Zeker niet als je kijkt naar het bedrag dat wij vragen. Vrijwillige inzet van de 

leden is er dus voor nodig om deze vereniging een toekomst te geven. En dat is ook heel logisch. De vereniging is van de 

leden en het is ook niet zo gek dat je iets doet voor wat van jou is. Helpen moet iets vanzelfsprekends worden voor alle 

leden van de vereniging.  Draai het eens om en vraag je af wat jij voor de vereniging kan doen? Meld je aan bij het 

bestuur.  

 

Wat zoeken we? 

Er zijn altijd dingen die je kan doen in een vereniging.  

Er altijd behoefte aan scheidsrechters, barbezetting, iemand die de nieuwsbrief jeugd wil opzetten/beheren en we 

zoeken een feestcommissie jeugd. 

Wellicht heeft u zelf  

Ik wens alle leden veel plezier in hun sportbeleving  
“ hoog de glazen”  
 
Paul-jan van Rooijen    
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4. Een 8-0 nederlaag tegen Hertha met een duik in de voetbalhistorie 
 

De nederlaag tegen Hertha met de hoge cijfers 8-0 is natuurlijk een dreun maar betekent niet meer dan dat er drie 

verliespunten zijn geïncasseerd. Voorbeelden uit een ver verleden moge dit bevestigen.  

Na de oorlog in 1945 kwam de voetbalcompetitie pas laat op gang. Eerst was er sprake van een noodcompetitie zonder 

promotie en degradatie omdat half Nederland in puin lag en de verbindingen veelal onmogelijk of slecht waren door 

kapotte bruggen, rails en een gebrek aan rijdend materieel. Ik zie nog voor me dat in de eerste maanden na de oorlog in 

Amsterdam vele vernielde Amsterdamse tramwagens werden teruggesleept uit Duitsland. Die waren door de bezetters 

geroofd om de eigen trams in Duitsland te vervangen die door bombardementen waren getroffen. Dat overkwam ook de 

geroofde Amsterdamse trams; vandaar die vernielingen. 

In november 1945 kwam het verlossende woord van de KNVB dat er toch nog een volwaardige competitie zou worden 

gespeeld. Grote vreugde uiteraard onder de liefhebbers. Mede door een strenge winter was het laat alvorens de 

beslissingen vielen.  De hoogste competitie was destijds de eerste klasse met zes afdelingen t.w. twee in het Westen, twee 

in het Zuiden één in Oost en één in Noord. De zes afdelingskampioenen speelden een hele competitie om het 

landskampioenschap. Het bizarre late verloop van de competitie veroorzaakte dat er zowel op achtereenvolgende 

zaterdagen en zondagen werd gespeeld maar wel tegen dezelfde tegenstander. Kom daar nu eens om. De huidige betaalde 

voetballers vinden twee wedstrijden in een week al teveel. De westelijke kampioenen waren destijds Ajax en HFC Haarlem 

dat enkele jaren geleden helaas failliet werd verklaard. Dat zo'n grote stad als Haarlem thans geen betaald voetbal meer 

heeft mag de stad zich aanrekenen. HFC Haarlem speelde op zaterdag thuis in het Olympisch stadion tegen Ajax en won 

met 2-0. De volgende dag trok Haarlem weer naar Amsterdam maar nu naar het Ajax-stadion aan de Middenweg  en werd 

daar verpletterd met liefst 8-0. Het belette Haarlem overigens  niet om toch de landstitel te behalen! Haarlem had twee 

beroemde voorhoedespelers te weten Kick Smit en Wim Roozen en behaalde het eerste landskampioenschap na de oorlog 

met een punt voorsprong op Ajax. De overige deelnemers waren de nog steeds op het hoogste voetbalniveau uitkomende 

Heerenveen, NEC en NAC alsmede de mijnwerkersclub Limburgia uit Brunssum nu uitkomend in 2e klasse amateurs.  

In 1950 werd datzelfde Limburgia landskampioen in het Olympisch stadion door Ajax onder mijn toeziend oog te verslaan 

met 0-6. Nu werd Blauw Wit tweede ook met een punt achterstand op de Limburgers. Boze tongen fluisterden dat Ajax 

het Blauw Wit niet gunde om landskampioen te worden en weinig weerstand bood. Ajax was namelijk al uitgeschakeld. 

Dat was de eerste keer dat een Limburgse club de landstitel veroverde. De tweede en laatste keer dat een Limburgse club 

een landstitel behaalde was in 1965. Bijzonder is dat slechts twee keer in de historie een Limburgse club het 

landskampioen behaalde, dat beide keren in Amsterdam plaats vond en dat beide keren ene JdC daarbij aanwezig was! 

De beslissende wedstrijd vond plaats op het JOS-terrein aan de Kruislaan in Amsterdam. JOS was de favoriet maar moest 

het onderspit delven tegen RIOS'31 (Roomsch Is Ons Streven!) uit Pey-Echt nu een vierdeklasser. Het ging toen om de 

landstitel bij de amateurs. Het betaalde voetbal was in 1954 ingevoerd. Evenals bij de grote broers in 1950 speelden in 
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1965 zes kampioenen uit de verschillende districten om de landstitel. Van Hoofdklasse, Topklasse laat staan 3e Divisie was 

nog lang geen sprake. Vermeldenswaardig is zeker dat JOS deelnam aan deze competitie als kampioen van West I. RKAVIC 

kwam dat jaar in die zelfde afdeling uit in die 1e klasse maar degradeerde als nummer laatst. Thuis verloor RKAVIC van 

JOS met 2-5 en uit met 4-1. JOS speelt thans in de 1e klasse als JOS/Watergraafsmeer. Als bijzonderheden uit die 

competitie kunnen vermeld worden de 4-0 thuiszege van RKAVIC op DCG en de 0-2 uitzege bij OSV dat Rob Rensenbrink 

in de gelederen had en die tot internationale klasse zou uitgroeien. RKAVIC speelde op zondag twee seizoenen op het 

hoogste amateurniveau. Op zaterdag zou RKAVIC dat twintig jaar later zelfs drie seizoenen doen tegen IJsselmeervogels 

c.s. 

In diezelfde mooie zomer van 1946 zag ondergetekende zijn eerste voetbalwedstrijd in het Olympisch stadion dat voor 

hem zeker dertig jaar een belangrijke trekpleister zou worden niet alleen met voetbal maar ook wielrennen, speedway, 

hockey, atletiek enz. Basketbal (het befaamde Kersttoernooi) bezocht ik in de Apollohal. Mijn eerste grote 

voetbalwedstrijd was  de beslissingswedstrijd AFC-KFC om het kampioenschap in de 2e klasse. Niet minder dan 

dertigduizend toeschouwers waren getuige van een opwindend wedstrijdverloop.  "De Groote Koogsche" KFC moest het 

afleggen tegen AFC dat met 4-2 won maar sneuvelde in de promotie-/degradatie wedstrijden die toen nog gespeeld 

moesten worden. Automatische promotie voor kampioenen zou nog even op zich laten wachten. De naam "Groote 

Koogsche" verdiende KFC in 1934 toen het kampioen werd in de eerste klasse en met vier andere kampioenen om de 

landstitel speelde. (In het Zuiden was toen nog maar één afdeling. Pas na de fusie van de voetbalbonden in 1940 verkreeg 

het Zuiden een paar jaar later door de toestroom van met name de Zuidelijke Katholieke voetbalclubs nog een eersteklas 

afdeling.) In die strijd deed zich het unieke feit voor dat drie clubs gelijk bovenaan eindigden t.w. Ajax, Willem II en KFC. 

Beslissingswedstrijden moesten uitkomst brengen maar opnieuw eindigden twee clubs gelijk t.w. Ajax en KFC. Het 

doelgemiddelde (nu beslist het doelsaldo) van de eerste reguliere serie moest de beslissing brengen. De doelcijfers van 

Ajax waren 21-8, die van KFC 16-7 waarmee Ajax landskampioen was ondanks de nederlaag bij en tegen KFC met 0-2 en 

het gelijke spel thuis in de eerste ronde! KFC bleef tot 1941 op het hoogste niveau acteren maar keerde nooit meer terug 

op het hoogste niveau. Het jaar 1934 wordt bij KFC en in de Zaanstreek nog steeds met gouden letters geschreven. 

Er is nog een memorabel feit dat gelijkenis vertoont met de situatie met Ajax en Haarlem in 1946. Weer waren het 

Olympisch stadion en Ajax daarbij betrokken. In het seizoen 1983-1984 speelde Ajax daar tegen Feyenoord dat 

............Johan Cruijff in de gelederen had! Hij had onenigheid met het bestuur van Ajax over zijn contract en nam wraak 

door naar Feyenoord te gaan. Ajax legde evenwel Feyenoord over de knie en won met maar liefst 8-2. Wie denkt dat Ajax 

dan wel kampioen zou worden heeft het mis. In de Kuip werd het later in het seizoen 4-1 voor Feyenoord en op het eind 

van de competitie stond Feyenoord met Cruijff bovenaan. Ajax werd slechts derde met zes punten achterstand op 

Feyenoord maar wel met 100 gescoorde doelpunten. Cruijff had toch zijn wraak op Ajax gekregen ondanks de 8-2 

nederlaag. 

De behaalde landskampioenschappen van Haarlem en Feyenoord na nederlagen van respectievelijk 8-0 en 8-2 bevestigen 

nog eens dat het verliezen met hoge cijfers geen beletsel is  om toch de titel te behalen. Of je met 1-0 of hoge cijfers 

verliest in beide gevallen levert het drie verliespunten op en niet meer. Het is uiteraard niet mijn bedoeling te suggereren 
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dat RKAVIC dit seizoen alsnog met succes op kampioensjacht moet. Daarvoor zijn er veel te veel punten verspeeld. Een 

plaatsje in de middenmoot is het hoogst haalbare m.i. 

          Jaap de Cooker 
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5. Bij het overlijden van Cees Tulleners. (1940-2018) 
 

Een keeper van NFC, die gaat spelen voor RKAVIC? Kan je je dat voorstellen? 

In de begin zeventiger jaren van de vorige eeuw was dat nauwelijks voorstelbaar: de zuilen stonden, ook in de 

voetbalwereld nog behoorlijk overeind, maar Cees was die keeper en menigmaal bracht hij die bijzondere situatie, 

begeleid door een gulle lach aan de bar van de Wolvenpot te berde. 

Was het onder invloed van het zoeken van een club voor de voetballende zoons of onder invloed van zijn Marga, dat hij 

de ongebruikelijke switch maakte . . .  in ieder geval verscheen Cees op Escapade, nam zijn verantwoordelijkheid en werd 

(bege-)leider van ‘zijn favoriete pupillen-team’: de A-pup-7 uit 1973, zoals JPG hem bij een doorlichting in het clubblad 

ontlokte. Wat hij bij RKAVIC zou willen verbeteren? Betere communicatie binnen alle geledingen van RKAVIC. Inmiddels 

was hij voorzitter geworden van de Pupillenafdeling (1976) Later, toen alle geledingen vertegenwoordigd werden in het 

hoofdbestuur maakte hij ook daar deel van uit. Na zijn actieve voetballoopbaan werd hij scheidsrechter bij de KNVB tot 

zijn pensionering, om daarna door te gaan als vrijwillig scheidsrechter thuis bij RKAVIC bij de Jongjunioren, zoals de 

pupillen waren gaan heten. Tot zijn 75ste kon op hem een beroep gedaan worden om wedstrijden te fluiten, ook in het 

kader van de ronden van het Schoolvoetbaltoernooi op Escapade. 

RKAVIC wil hem met veel respect en dank voor zijn inzet herdenken. 

6. Karel hoedemaker overleden 
We gedenken Karel Hoedemaker 

Op 3 maart kort na zijn 92e verjaardag is in Breda overleden ons Lid van Verdienste Karel Hoedemaker. Karel was in de 

jaren veertig en vijftig een harde werker in de vereniging die vrijwel al zijn vrije tijd aan RKAVIC besteedde. In het huis 

van zijn ouders werd jarenlang tweemaal en dat elke week het hele jaar door het RKAVIC-nieuws vervaardigd. Dat 

betekende tweemaal de regie in je eigen huis kwijt aan zes tot acht personen die ook moesten worden voorzien van 

koffie, thee e.d. Karel was daarbij een stuwende kracht. Daarnaast was hij zeer actief in de jeugdcommissie. Ook was hij 

leider in een zomerkamp voor de RKAVIC-jeugd in Amersfoort. Hij nam afscheid van RKAVIC door zijn verhuizing naar 

Breda samen met echtgenote Miep Sporre dochter van de laatste voorzitter van VIC en de eerste van RKAVIC. Hij werd 

zeer verdiend door de Algemene Vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Mede door de grote afstand tussen 

Breda en Amstelveen en zijn groeiende gezin werd de band met RKAVIC geringer. We gedenken in Karel Hoedemaker 

een der stuwende krachten in de succesvolle jaren veertig en vijftig van RKAVIC. 

Jaap de Cooker 

 

vdV 
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7. Vorstverlet. 
Na het Kerstreces speelde RKAVIC 1 twee wedstrijden. Wat gehavend werd het sportpark van Hertha in Vinkeveen 

opgezocht. Het eerste treffen met Hertha eindigde in een verrassende, zeker voor het dan nog ongeslagen Hertha, 4-1 

winst voor onze oranje-mannen. De stoere ploeg van de Vinkeveners wilde niet over zich laten lopen en zo dropen we na 

een 8-0 correctie door de Ronde Venen af naar huis. Daarna het duel in eigen huis tegen de FC Amsterdam, waar we onder 

de rook van wat eens de Johan Cruyff-Arena zal genaamd zijn, van drie punten er twee uit handen lieten vallen. 

Het werd geen grootse wedstrijd, maar dankzij Laurens en Gabriel namen wij afstand van onze gasten; met een juweel 

van een vrije trap vergrootte Delano de voorsprong, terwijl in het laatste kwartier een fraaie voorzet van Pieter door 

Laurens volgens het boekje werd ingekopt. Alles onder goedkeurend toekijken van  Raimy, Trevor en Lionel. 

Op zaterdag 10 maart hopen we ijs en weder dienende, met de schaatsen weer in het vet de competitie te hervatten: om 

14.00 uur aan de Amsterdamseweg bij en tegen Sporting Martinus: een plaatselijke derby dus. 

De Stand van zaken: 

1 CTO '70 vv 1 13   11   2  0 35   45 - 11  

2 Ouderkerk sv. 1 13   10 1 2 31   49 - 19  

3 Hertha 1 13   9 1 3 28   57 - 21  

4 Sporting Martinus 1 13   8 3 2 27   45 - 23  

5 Vlug en Vaardig cvv. 1 13   8 2 3 26   44 - 28  

6 RKAVIC 1 13   6 3 4 21   41 - 35  

7 Portugal Amsterdam FC 1 13   6 0 7 18   33 - 43  

8 TABA afc 1 13   4 0 9 12   26 - 41  

9 FC Amsterdam 1 13   2 4 7 10   29 - 41  

10 RODA '23 Rksv 1 13   2 1 10   7   27 - 44  

11 Zuidoost United 1 13   2 1 10   7   14 - 56  

12 RAP sv. 1 13   0 2 11   2   22 - 70  

 

https://www.rkavic.nl/335/team-informatie/?sznid=8
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Op dinsdag 6 maart te 13.30 uur opwarmen middels een handenwarmende kaart sessie klaverjas of kraak. Zin ? Komen 

doet de gezelligheid toenemen! 
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8. Overlijden mevr. Van den Berg 
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9. KNVB Wedstrijdprogramma tijdens het Paasweekend en het Pinksterweekend 
 

Dit seizoen worden er op tweede Paasdag geen (inhaal)wedstrijden ingepland. In het Paasweekend worden alleen op 

zaterdag en zondag wedstrijden gespeeld. Ook op tweede Pinksterdag plannen wij geen wedstrijden in. Voor het 

Paasweekend geldt dat verenigingen in onderling overleg kunnen afspreken om te gaan spelen op tweede Paasdag. Voor 

de B-categorie is dit ook mogelijk in het Pinksterweekend. 

 

In het Pinksterweekend wordt het op één na laatste competitieprogramma van het seizoen gespeeld. Voor zowel de 

categorie A, als de categorie B geldt dat voor alle teams de laatste twee volledige wedstrijdprogramma’s in principe op 

dezelfde datum worden vastgesteld. Voor de mannen eerste teams (zaterdag- en zondagvoetbal) en de vrouwen Top-, 

Hoofd- en eerste klasse geldt dat de laatste twee volledige wedstrijdprogramma’s op dezelfde datum en op een gelijk 

aanvangsuur worden vastgesteld. 

 

In de categorie B kan men wedstrijden spelen tot uiterlijk 1 juni. Indien er in de categorie B nog wedstrijden open staan 

die men wel graag nog wil spelen maar die niet staan ingepland, kan men altijd in onderling overleg afspreken de 

wedstrijd te gaan spelen, bijvoorbeeld midweeks. Wij plannen de wedstrijd dan uiteraard graag in zodat deze 

meegenomen kan worden in de (eind)stand. 


