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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van mei 2017.  
 
De baan van de hemellichamen lijkt onverstoord en stabiel, Saturnus heeft er geen ringen bij gekregen, en de maan laat 
zich niet plotseling van de andere kant zien. Zó rustig is het niet in onze vereniging gebleven de laatste maanden. Er is 
veel gebeurd, en de gebeurtenissen hebben zekere consequenties, die nu zo langzamerhand een vaster beeld gaan 
bepalen voor de toekomst. Dat is de reden van de ‘radiostilte’: van diverse zaken waren de richting voor een oplossing 
onbepaald. Het gedwongen terugtrekken van ons eerste elftal van de zaterdagafdeling heeft veel overleg en energie in 
beslag genomen. Na een steile afdaling hebben wij nu pas een weg gevonden die niet doodloopt, maar perspectief biedt 
voor een interessante toekomst waarin we met een stijgend landschap te maken krijgen zonder al te scherpe en 
gevaarlijke haarspeldbochten, en waarbij de spelers en hun begeleiders zich senang kunnen voelen. 
 
Wat dat betreft past het beeld van de kabinetsformatie aardig bij wat er bij ons gebeurt: je denkt te weten welke kant 
het op gaat; maar de kleur van de dag stuurt je zo af en toe de hoek in. Verzin dan maar eens een scenario waar ieder 
fleurig van gaat kijken. Met name enkele bestuursleden – Paul Jan van Rooijen en Eddie Hoeboer - hebben erg veel tijd 
geïnvesteerd in een zonniger toekomst van onze selectie en van onze vereniging. We mogen ons gelukkig prijzen met 
hen! De in acht genomen radiostilte was louter een periode van de broedende kip. Wees dus niet boos , en al helemaal 
niet op hen! 
 
Daarnaast is er zoiets als “de lopende zaken”. Het is zó makkelijk gezegd: “het loopt tóch wel”. Maar ik besef dat maar 
weinig mensen inzicht hebben in wat daar allemaal voor nodig is, voor het organiseren van zus, en afstemmen met de 
KNVB van zó, van het onderhouden van de contacten met díe, en het nalopen en afwikkelen van dát. Wie heeft dat op 
haar bordje: Ank Jonker! Jaren verzorgt zij het secretariaat. Het lijkt een baan voor het leven, net als het onder-  en 
bijhouden van de ledenadministratie door Jannie Overwater. Deze onbetaalde mensen zijn voor onze vereniging in de 
echte zin van het woord: onbetaalbaar! Onvervangbaar? Niemand is onvervangbaar hoor je dan zo vaak. Maar 
ondertussen…. 
 
En we zijn o zo blij met het enthousiasme van al de jongeren en kleintjes, met hun ouders. Dat is een organisatie op zich, 
waar Ted Vesters al weer een tijd de verantwoordelijkheid voor heeft genomen. We mogen ons daar zeer vereerd mee 
voelen. Wekelijks maar regelmatig ook dagelijks – zelfs tijdens zijn vakantie – wordt op hem een beroep gedaan. 
Vanzelfsprekend? 
 
Ik nodig u uit om deze maand speciaal deze mensen op uw eigen wijze te bedanken voor úw beleefd spelplezier. Het 
leek allemaal zo vanzelfsprekend te zijn. Maar dat was het niet altijd.  En zo lopen er nog een paar mensen rond op onze 
velden die geen lintje zullen krijgen van de koning maar minstens een vriendelijk gebaar verdienen. 
 
In de meest recente bestuursvergadering hebben we met elkaar geïnventariseerd wanneer de mensen hun functie ter 
beschikking moeten stellen volgens de regels. Komend jaar zal voor een groot deel van het zittende bestuur het moment 
zijn bereikt dat het stokje moet worden doorgegeven aan een andere vrijwilliger.  
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En toen…?  Ik wil dringend uw aandacht vragen om te overwegen ook úw medewerking te gaan verlenen om zitting in 
het bestuur te nemen, of iets voor de vereniging te gaan doen die ook úw vereniging is. Inderdaad het “kost” tijd, het 
“kost” energie. Kijk eens naar andere verenigingen om u heen: de vrijwilligers zijn verschrikkelijk moeilijk te krijgen. 
Bedenk eens dat dit ”kosten” van tijd en energie ook te vertalen is in het mogen leveren van een positieve bijdrage aan 
het speelplezier van anderen om u heen. Luister maar eens naar de geluiden op en rond de velden als de wolfjes spelen, 
kijk eens naar de tevredenheid van het spelplezier op de gezichten van de wat oudere jeugd, en eigenlijk zou je ook de 
sociale media moeten raadplegen om te weten te komen wat spelvreugde, clubliefde en kameraadschap zoal betekent. 
U bent dus niet alleen op de ALV uitgenodigd (= Algemene Leden Vergadering - ik schrijf het nog maar eens -), maar de 
invitatie gaat uit naar u persoonlijk om ook een gebaar te maken aan het einde van dit seizoen naar de mensen die dit 
seizoen voor uw plezier hebben gefaciliteerd. En geloof het of niet: ook voor hun eigen plezier. 
 
Op donderdag 22 juni zal de algemene ledenvergadering plaats vinden. Het bestuur zal verantwoording afleggen over 
het gevoerde beleid. Gedachten over de naaste en ook wat verdere toekomst zullen voor de Bühne komen. Daarnaast 
zal de nodige informatie worden gegeven m.b.t. diverse thema’s. Last but not least beschikt u over de mogelijkheid ook 
zelf iets in de brengen, als is het maar een petitfour. 
 
Veel leesplezier 
 
Vincent Kuin 
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2. Vanuit de zetel van onze praeses 
 

Beste leden van RKAVIC, 

Het einde van het voetbalseizoen begint al weer te naderen. Voor RKAVIC is dit in vele opzichten een zwaar seizoen 

geweest. Ons eerste elftal heeft zich helaas uit de competitie moeten terugtrekken. Dit proces heeft veel energie 

gevergd van zowel het bestuur als de mensen om de selectie heen. Helaas is het niet mogelijk gebleken om het eerste 

elftal in de lucht te houden. 

Vooruitkijkend naar het volgend seizoen kan ik u wel aangeven dat komend jaar er weer een selectie 1 wordt gevormd 

Het huidige tweede elftal heeft aangegeven verder te willen als selectie elftal. Dit is een lichtpuntje aan het einde van dit 

seizoen. Het tweede elftal is een jonge talentvolle selectie waar de RKAVIC- getrouwe aanhang zich op kan verheugen. 

De jongens van het tweede maken dit jaar een sportief goed jaar door. Vrijdag 19 mei hebben ze ook de finale om de 

beker gespeeld maar spijtig met 3-1 verloren. Maar het was een heroïsche en mooie strijd in de bekerfinale met een 

toch bijzonder fraai resultaat. 

Er zal volgend jaar getraind worden onder een nieuwe trainer. De huidige trainer Hesdey Tevreden heeft aangegeven 

komend jaar niet verder te willen als hoofdtrainer. Namens het bestuur zou ik Hesdey dank willen zeggen voor zijn 

buitengewone inzet van dit seizoen. Hesdey heeft er veel aan gedaan om het eerste elftal bij elkaar te houden.  We gaan 

komende weken ons beraden op de opvolger van Hesdey. 

Verder in deze nieuwsbrief zal er toelichting worden gegeven op enkele bouwkundige verbeteringen die na dit seizoen 

uitgevoerd gaan worden. Ik wil u op deze plek ook toevertrouwen dat het RKAVIC- complex verder wordt opgeknapt. Zo 

staat voor volgend seizoen een vervanging  van veld 2 en het opknappen van de doucheruimtes in de kleedkamers op de 

planning. 

Eindigend met het belangrijkste onderwerp, de jeugd en dus toekomst van RKAVIC. Ik kan u melden dat O-10 1 dit jaar 

3x kampioen is geworden. Een prachtige prestatie van de jongens onder de bezielende leiding van Opa en coach Jacques 

Rijsterborgh.  

Het is ook mooi om te vermelden dat we volgend jaar verder gaan met Pascal Heije als coördinator met onze jeugd tot 

12 jaar. Pascal is verbonden aan de Wooter Academy. Pascal heeft zich dit jaar al onmisbaar gemaakt als trainer van de 

jongere jeugd. We hopen dat hij als coördinator hetzelfde resultaat kan bereiken.  

Ik begrijp dat veel ouders wachten op de indeling voor volgend jaar. Op dit punt moet ik aangeven, zoals gebruikelijk om 

deze tijd, dat er hard aan de indeling wordt gewerkt en dat deze komende maand bekend wordt gemaakt.  
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Komend jaar vormen we een vaste selectie van circa 18-20 spelers vanuit het tweede. Wij hopen dat een aantal jongens 

zich hierbij aansluiten.  

Op de komende ALV van 22 juni zal er nader toelichting worden gegeven op bovenstaande onderwerpen. Ik wil alle 

leden oproepen om op de vergadering aanwezig te zijn. 

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen  
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3. Driedubbel kampioenschap JO10-1 

1. 
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Onze jongens van JO10-1 zijn 3 keer dit seizoen(2016-2017) kampioen geworden. Respectievelijk 2e klasse 
herfstkampioen, 1e klasse  winterkampioen en  Hoofdklasse eindkampioen. 
Dit is een uitstekende prestatie en wij allen zijn dan ook meer dan trots. 
Zaterdag 13 mei was de laatste wedstrijd en die hebben de jongens dik gewonnen. Dit alles mede dankzij de bezielende 
leiding van Jacques Rijsterborgh. Aan hem alle credits voor de goede chemie tussen de trainer en de spelers. 

 
Mathilde Schoofs 
mama joep tabak 
  

   
 

 

4. Ons Complex 
 

Een van de pareltjes van de vereniging is ons  complex. Menig vereniging is daar jaloers op. Dat het zo mooi is en blijft is 

te danken aan Peter, Willem en Ton die er voor zorgen dat alles er netjes bij ligt maar ook dat alles goed onderhouden 

wordt. Afgelopen jaar hebben de heren niet stil gezeten en ook voor komende zomer staan er aan aantal 

werkzaamheden in de planning. Hieronder een greep uit het overzicht van het groot onderhoud wat gedaan is en wat er 

komende zomer gaat komen: 
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 Beide CV ketels zijn  vervangen (totale kosten voor beide CV’s 24.000 Euro) 

 Het cadeau van Boon voor het 100 jarig  bestaan, de speeltuin, is inmiddels geplaatst 

 In de zomer zullen de vloeren van de douches, secretariaat en scheidsrechterskleedkamer vervangen worden 
(9.000 Euro) 

 Deze zomer staat ook in de planning om het kunstgras van veld 2 te vervangen. Deze loopt inmiddels op zijn 
laatste benen. Ton en Willem zijn druk bezig om de mogelijkheden te bekijken om er nog een beter veld neer te 
leggen dan veld 1 

 

Gelukkig is er in de afgelopen jaren genoeg geld gereserveerd om dit te kunnen betalen. 
Hiermee is ons complex in topconditie.  
Om dat zo te houden is iedereens hulp nodig: 

 Laat de kleedkamers schoon achter 

 Laat geen rommel achter op de velden maar gooi het in de vuilnisbak 

 Sleep niet met doeltjes over het veld maar til ze op of gebruik de wieltjes onder de doeltjes 
 

Tevens hebben we een energiescan laten doen om te kijken, of we met behulp van subsidies efficiënter met energie om 
kunnen gaan om daarmee een groenere vereniging te worden en onze energiekosten te drukken.   
 

Eddie Hoeboer, penningmeester RKAVIC 
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5. Jeugd 

5.1. Nieuw seizoen 
Beste jeugdleden en ouders, 

Terwijl het huidige seizoen nog aan de laatste loodjes bezig is, sommige teams hebben nog een laatste wedstrijd of 

toernooi, zijn wij aan de achterkant al weer bezig met het nieuwe seizoen. Hieronder volgen een aantal belangrijke 

punten: 

Indelingen: 

Wij zijn i.o.m. de diverse trainers druk bezig om te kijken naar de indelingen voor volgend jaar; zoals elke jaar is dit weer 

een behoorlijke puzzel met spelers die weggaan, nieuwe spelers, hoeveel teams in welke categorie etc. Tevens zijn wij 

nog druk bezig om de trainersstaf voor de diverse teams rond te krijgen. Het streven is om in de 2e week juni 

een voorlopige indeling op de website te kunnen publiceren. Houdt hiervoor de website in de gaten. 

Veranderde opzet competitie: 

Voor de O8 & O9 groepen zal met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe opzet van de competitie zijn; er wordt 6x6 

gespeeld op een kwart veld. Dit zal dus ook van invloed zijn op de indelingen en teamsamenstellingen, teams zullen wat 

kleiner dan normaal worden. Ook gelden hier vernieuwde spelregels, deze zullen separaat op de website worden 

gepubliceerd. 

Uitschrijven / overschrijven: 

Het opzeggen (wat we natuurlijk niet graag zien) van het lidmaatschap dient voor 31-05 te gebeuren bij de 

ledenadministratie van RKAVIC. Indien je je wilt overschrijven naar een andere vereniging, zul je dit bij de andere 

vereniging kenbaar moeten maken, zij zullen dan een digitaal overschrijvingsverzoek doen. Houdt er rekening mee dat 

dit enkele dagen kan duren. 

Latere start van de nieuwe competitie: 

De KNVB heeft besloten om de competities later te starten dan voorheen. Dit om te voorkomen dat teams midden in de 

zomervakantie al bekerwedstrijden moeten spelen met incomplete teams en zelfs de competitie starten terwijl er nog 

mensen op vakantie zijn.  

Ruwweg zal het zo zijn dat de 1e bekerwedstrijden begin september zullen zijn, en dat de competitie pas eind 

september start. Dit houdt tevens in dat competitie langer in het jaar (beter weer!) doorloopt. Mede hierom zullen de 

eerst trainingen van het nieuwe seizoen dan ook niet midden in de vakanties gaan starten. Houdt voor de exacte 

startdata ook de site in de gaten. 
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Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen per mail via jeugd@rkavic.nl 

 

Onderbouw RKAVIC 

5.2. Organisatiestructuur 
Met ingang van komend seizoen gaat er wat veranderen in de organisatiestructuur bij de jeugd van RKAVIC. Pascal Heije, 

de huidige trainer van de O9 & O11 en actief bij de Wooter Academy, zal de onderbouw gaan coördineren. Het betreft 

hier de O8/O9/O10/O11 teams van RKAVIC. In samenwerking met de huidige trainers en leiders van de diverse teams 

zullen de nieuwe teamindelingen worden gemaakt. Pascal zal het primaire aanspreekpunt vanuit de uitvoering zijn en 

staat in direct contact met het bestuur. 

Gezien de ervaringen met Pascal dit jaar als trainer kijken wij enorm uit naar de verdere intensivering van onze 

samenwerking. 

Met sportieve groet, 
Bestuur RKAVIC 
Met vriendelijke groet, 
 

Ted Vesters 

5.3. Jong RKAVIC kampioen 
Het zat er al een tijdje in, maar nu is het toch echt gebeurd! Onze 35+ 7x7, ook wel bekend als jong RKAVIC! zijn 

ongeslagen kampioen geworden in hun competitie. Met de onwaarschijnlijke cijfers van 27 gespeeld, 27 gewonnen en 

een doelsaldo van 276 voor en 79 tegen zou je kunnen spreken van een Mickey Mouse competitie, en dat is ook zo, 

maar kampioen is kampioen, hoog de glazen  
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6. ALV 
 
Het Bestuur van de voetbalvereniging RKAVIC nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de, in het 
verenigingsrecht voorgeschreven, ledenvergadering, te houden op 

DONDERDAG 22 JUNI 2017 om 20.00 uur in het clubhuis van RKAVIC 
 

AGENDA 

1.  Opening 
2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
3.  Vaststelling notulen ALV  d.d. 12 december 2016 
4.  Bespreking van het beleid van de commissiebesturen  

 Senioren 
 Jeugd 
 Zaal 

5.  Bespreking begroting 2017-2018 
6.  Voorstel contributie  2017-2018 
7.  Vaststellen begroting en contributie 2017-2018 
 PAUZE 
8.  Bespreking algemeen beleid en Presentatie toekomstvisie RKAVIC  
9.  Verzoek  akkoord ALV toekomstvisie RKAVIC 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
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7. De spelbegeleider bij de Pupillen 
Bron:  
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/26026/de-spelbegeleider-nieuw-het-pupillenvoetbal 

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Nieuw hierbij is de rol 
van de spelbegeleider. Wat zijn nu eigenlijk de taken van de spelbegeleider en wie bij de vereniging kunnen deze rol 
allemaal uitvoeren?  
 
De spelbegeleider wordt ingezet bij de nieuwe 6 tegen 6 vorm die plaatsvindt op een kwart voetbalveld. Vanaf het 
seizoen 2017/'18 spelen de teams Onder 8 en Onder 9 in deze nieuwe vorm. Een jaar later, in het seizoen 2018/'19, 
wordt ook de leeftijdscategorie Onder 10 daaraan toegevoegd. 
 
Bij de pupillen staat kennismaken met voetbal, plezier en veiligheid in het sporten voorop. Wat die spelers nu leren op 
het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere sportloopbaan. Daarom is het belangrijk dat pupillen een 
goede spelbegeleider hebben 

7.1. De spelbegeleider 
Deze staat niet in, maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de spelregels door de kinderen worden overtreden. De 
spelbegeleider loopt langs het veld (op de lijn) mee het met spel en kan zo nodig het veld inlopen, bijvoorbeeld als het 
zicht op de situatie onvoldoende is. De spelbegeleider geeft de kinderen de ruimte om zo veel mogelijk te voetballen. 
We adviseren de spelbegeleider aan de zijde van het veld te staan waar geen publiek staat. Zodoende wordt hij niet 
afgeleid en belet de spelbegeleider het zicht van het publiek niet. 

7.2. Wie kunnen spelbegeleider zijn? 
• Ouders van jonge jeugdleden zijn prima geschikt dit op een goede, sportieve wijze te doen. Een laagdrempelige manier 
om iets te doen voor/rondom het team. 
• Bestaande pupillenscheidsrechters, al is het natuurlijk wel een andere rol en taak.  
• Jeugdspelers die hun competenties willen vergroten en in de nabije toekomst misschien pupillen of 
verenigingsscheidsrechter willen worden. 

7.3. Wat zijn de taken van de spelbegeleider? 
Voor de wedstrijd  
• Maakt kennis met de trainers/coaches van betrokken teams.  
• Maakt samen afspraken over een ieders rol, positie langs het veld, positief coachen en de time out.  
• Stimuleert de spelers om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven als 
dank voor een leuke wedstrijd. 
 
 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/26026/de-spelbegeleider-nieuw-het-pupillenvoetbal
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Tijdens de wedstrijd  
• Corrigeert door middel van een fluitsignaal indien de spelregels worden overtreden en wanneer de spelers deze niet 
goed toepassen (bijv. spelers voetballen door na een overtreding, of het verkeerde team dribbelt de bal in het spel na 
een uitbal).  
• Legt het spel kort stil om uitleg  te geven wanneer er onduidelijkheid/ onwetendheid is rondom bepaalde spelregels of 
spelsituaties.  
• Houdt de stand bij. 
 
Na de wedstrijd  
• Laat beide teams strafschoppen nemen.  
• Vult de uitslag in. 

7.4. Hoe word je spelbegeleider? 
Om spelbegeleider te worden, hoef je niet per se zelf te voetballen. Je kunt je aanmelden bij je vereniging, bij de 
scheidsrechterscoördinator of verantwoordelijke vanuit het (jeugd)bestuur.  
De KNVB Academie is bezig leermiddelen te ontwikkelen, om vanaf komend seizoen spelbegeleiders op te kunnen 
leiden. De nieuwe opleiding biedt de mogelijkheid om met één pakket spelbegeleiders én pupillenscheidsrechters op te 
leiden. De leermiddelen zijn voor aanvang van het seizoen 2017/’18 gereed. Alle verenigingen worden tijdig over de 
inhoud en mogelijkheden geïnformeerd. Verenigingen die al een opleiding pupillenscheidsrechter hebben aangevraagd, 
worden geïnformeerd over de wijzigingen en mogelijkheden. Reeds opgeleide pupillenscheidsrechters zijn met een extra 
instructie ten aanzien van hun rol en de spelregels, uitstekend inzetbaar als spelbegeleider in deze wedstrijdvorm. 

7.5. Pupillenscheidsrechter 
De pupillenscheidsrechter verdwijnt zeker niet. Komend seizoen worden wedstrijden van Onder 10 tot en met Onder 12 
nog altijd geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf het seizoen 2018/’19 heeft de pupillenscheidsrechter de leiding 
over de wedstrijden van Onder 11 en Onder 12. 
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8. Voetbalvaders 

 
 

Onder de naam ‘RKAVIC Voetbalvaders’ willen wij een trainingsgroep gaan oprichten op de vrijdagavond. Dit is een heel 
ongedwongen activiteit waarbij vaders, ongeacht leeftijd en niveau, op de vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur onder 
elkaar een balletje kunnen trappen. Ook vaders die nog nooit gevoetbald hebben en door hun kinderen enthousiast zijn 
geworden, kunnen meedoen. Het is een mix van spelers die vooral veel plezier maken en hun kunsten met de bal willen 
vertonen. 
Uiteraard mag je als oom, grote broer of verre vriend ook meedoen. Er is dus geen noodzaak om een  
voetballend kind bij RKAVIC te hebben (gehad).   
Na de training is er gelegenheid om in de kantine nog wat na te praten onder het genot van een drankje! 
 
Interesse om op vrijdagavond een balletje te trappen zonder competitieverplichting? 
De eerste training is op vrijdag 9 juni 2017; doe mee !!!  
Natuurlijk kun je ook een keer vrijblijvend langskomen op vrijdagavond als wij trainen of na die tijd in de kantine. 

Meer weten?  Neem contact op met Lennart van den Kommer, e-mail; lennart1978@me.com 

 

9. Voetballassist clubApp 
 

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

  

mailto:lennart1978@me.com
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10. 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

