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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van september 2016.  
 
Dit is de starteditie voor het seizoen 2016 – 2017. Tevens zal het weinigen zijn ontgaan dat er iets heel bijzonder aan de 
hand is m.b.t. onze vereniging.  Onze vereniging bestaat immers 100 jaar. Welke clubs in Nederland kunnen dit van hun 
vereniging zeggen?  
Volgens het ouderdomscriterium dient het ‘object’ minstens een leeftijd van 100 jaar te bezitten om “antiek’ genoemd te 
mogen worden. Voor boeken schijnt een criterium gehanteerd te worden van 75 jaar. Maar gaan we onze vereniging in de 
rubriek “Antiek” plaatsen? RKAVIC heeft een respectabele leeftijd bereikt; dit is alleen mogelijk geweest dankzij de 
deelname en betrokkenheid van haar leden. De vraag kan gesteld worden of onze vereniging hiermee kan worden bijgezet 
in de kast met antieke spullen? Of zit er nog zóveel leven in dat ze bestand is tegen de grillen van wat we de ‘moderne’ tijd 
noemen. Zetten we RKAVIC achter glas en drukken we onze neuzen tegen het glazen deurtje om haar te bewonderen? Of 
komt zij per definitie niet in de kast? Hoort zij niet in de kast? Hoe wij tegen haar aan blijven kijken bepalen wij met elkaar.  
In het NRC kwam ik recent nog foto’s tegen van mensen met een respectabele leeftijd die ‘gezien’ mogen worden. Vindt u 
dat onze vereniging nog steeds gezien mag worden? Is het misschien zo, dat zij met deze leeftijd op handen gedragen moet 
worden, en met de nodige voorzichtigheid behandeld moet worden? En hoever gaat dat? Hoeveel jaren geven wij haar 
nog? Nog eens 100 jaar? Hoe realistisch zijn wij? Gedogen wij de huidige ontwikkelingen rond haar persoonlijkheid? Leggen 
we haar voorzichtig in een ziekenhuisbed, voorzien van een fikse hoeveelheid medicamenten? En wat mag en vermag die 
medicatie? Wie is de dokter, wie is de specialist? O, het bestuur!? Jaja, zo ken ik er nog wel een paar. Wie is toch weer de 
vereniging? Zijn wij dat niet met zijn allen samen?  
Onze vereniging is une grande dame, die zorg nodig heeft. Wie legt het infuus aan, wie verwisselt het infuus? Of zetten we 
deze middelen niet meer in, en is zij opgegeven, hebben w i j  haar opgegeven? Of zitten we met vertwijfeling naast het 
bed om te kijken hoe ze bezwijkt? Staat om de hoek de kist al klaar (zie het inmiddels bekend geworden voorstel van de 
gemeente Amstelveen).  
Of is het - nog - de moeite waard haar met wat aandacht op te fleuren, misschien tot (meer) leven te wekken, zodat de 
roze gloed op haar wangetjes weer terugkeert? Zou zij weer uit bed kunnen stappen en enkele pasjes maken aan onze 
hand, aan j o u w  hand? Zal zij zonder hulp het hospitaal kunnen verlaten, een dansje maken buiten van puur genot? En 
dan? 
Een vereniging is een gezin, een heel groot gezin, waarin heel veel gebeurt, waarin ieder zijn eigen leven leidt, waarin ieder 
op zijn tijd ook zijn plichten kent, waarin ook vooral lol gemaakt wordt, waarin pijn wordt geleden, waarin de gezinsleden 
voor elkaar een oogje in het zeil houden, als een familie, als een gezin met wederzijdse erkenning van respect en waarden, 
waarin wij en j i j  leven en beslissen wat er moet gebeuren, en uitdragen wat beslist vermeden moet worden, waarin wij 
en j i j  elkaar niet nodeloos pijn en leed toebrengen, waarin een goede en prettige sfeer heerst, waar het goed toeven is, 
waar de haard bij tijd en wijle brandt, waar je de gezelligheid met elkaar nog proeft, waar een luisterend oor is voor jouw 
verhaal. Is dat RKAVIC? Ervaar ook jij haar als zodanig?  
Dit zijn vragen waarop het antwoord niet eensluidend zal zijn. En natuurlijk: zoveel hoofden zoveel zinnen. Maar hoe zit het 
met het gezinsgevoel bij de leden, bij j o u ?  
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Het zal duidelijk zijn dat een jubileum van dit formaat een fantastisch gebeuren is. Maar er zitten allerlei kanten aan als in 
een hologram: soms zie je niets, soms zie je wel iets vaags, en vanuit bepaalde hoeken zie je een 2- dimensionale 
afbeelding, en zelfs 3-dimensionaal.  
Wat ik wil zeggen is, dat het niet alleen afhangt van het object of jij wat ziet, maar ook de ontvanger moet een houding 
aannemen, zodat hij iets gaat zien: zie je het? Wat zie je?  
Het is niet iedereen gegeven om dát te zien wat we hopen dat gezien moet worden. Is dat dan een verantwoordelijkheid 
van het bestuur? Is het bestuur dan de vereniging, het grote gezin? Waarin wordt dat gezin in ware zin een gezin?  
Het kabinet heeft ons de benaming “participatie” voorgeschoteld. Onder Balkenende regeerde de leus “Samen werken, 
samen leven”; "groei, duurzaamheid, respect en solidariteit"; het kabinet stelde “een samenleving waarin 
de overheid grenzen stelt" te willen, en “te zullen werken aan een beter Nederland waarin de overheid "mensen als 
bondgenoot tegemoet treedt". De coalitie wilde "investeren in mensen" en bouwen aan "vertrouwen in elkaar en in de 
toekomst". 
Wat zo opvalt is dat eigenlijk elke nieuwe regering een verwoording zoekt die de accenten legt op samenwerken en het 
nemen van verantwoordelijkheid; de overheid zal daar de randvoorwaarden voor scheppen. Bij onze vereniging is het niet 
anders. Ik wil niet in herhaling vallen, maar het moge duidelijk zijn waar het ook in het verenigingsleven om draait: niet 
alleen de handen ophouden en de armen gespreid houden om louter in ontvangst te nemen.  
 
Het 100- jarige bestaan is uiteraard een zéééér vermeldenswaardige gebeurtenis waar wij als vereniging even een pas op 
de plaats voor maken. Betekent deze ‘pas op de plaats’ een stilstand? Ja, maar hooguit voor enige momenten; het is dus 
zeer tijdelijk, want we gaan door, ik ga door. En ga ook j i j  door? 
Omdat het jubileumboek nog in de steigers staat, is hier de jubileumeditie.   
Ik wens je niet alleen veel leesplezier, maar ook een goed gezinsleven met wat alles wat daartoe behoort! 
 
Vincent Kuin 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_groei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Respect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(ethiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
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2. Van onze voorzitter 

 

Het bestuur van RKAVIC verheugt zich erg op de viering komende zaterdag 10 September. U leest in deze nieuwsbrief 
uiteraard nog de nodige informatie over dit memorabele jubileum.  
En komt u ook kijken naar de wedstrijd tegen Lucky Ajax vrijdag 9 September waar uw oude RKAVIC vedetten strijden 
tegen oude Ajax vedetten. 
 

Ik wil u graag introduceren in de samenwerking die RKAVIC is aangegaan met twee voetbalscholen zijnde de Nordin 
Wooter Academy en de ICFA (international Children Football Academy)  Zoals u wellicht al weet is de Nordin Wooter 
Academy al een tijdje huurder van de RKAVIC velden. Vorig jaar hebben we al bij wijze van proef diverse spelers van de 
Wooter Academy als RKAVIC team ingeschreven. Ook dit jaar zullen er diverse jeugdteams van de Wooter Academy als 
RKAVIC- team spelen. En ook in de nieuwe zaterdag selectie zijn er diverse spelers aangedragen vanuit Nordin Wooter 
Academy. Ik zou u op de hoogte willen brengen van het feit dat we dit jaar ook onder een gezamenlijke vraag een 
voetbalschool gaan oprichten. Deze school zal op zondag zijn trainingen geven voor iedereen die daar geïnteresseerd in 
is.  In de loop komende weken zal daar op de website van RKAVIC nadere informatie over worden gegeven.  
Als laatste feit kan ik mededelen dat Nordin Wooter tevens RKAVIC heeft geholpen met het vinden van enkele 
gekwalificeerde jeugdtrainers. Dit is pas recent rondgekomen en zal in de loop van de komende week verder worden 
gecommuniceerd in de jeugdnieuwsbrief.  
 
De ICFA is een groep van expat kinderen die via de school van Morgan en Ashleigh(eigenaren ICFA) in Nederland ook graag 
willen voetballen. Het betreft voornamelijk Engels sprekende kinderen wier ouders in Amstelveen werkzaam zijn. Hoort u 
dus wat meer Engels spreken op RKAVIC, dan weet u waar het vandaan komt.  
 

Het is een feest om op zoveel voetbalhistorie te mogen terugkijken. Tegelijkertijd moeten we uiteraard het heden en de 
toekomst in de gaten blijven houden als vereniging. Wat betreft de toekomt wil ik u graag op de hoogte houden omtrent 
de voortgang in de gesprekken omtrent een mogelijke fusie voor RKAVIC met naburige voetbalverenigingen. In de laatste 
algemene ledenvergadering is er een mandaat verstrekt tot onderzoek naar mogelijke fusie met Amstelveen/Heemraad en 
NFC. Ik heb in die vergadering ook beloofd u als lid daar zoveel mogelijk van op de hoogte te houden. Gedurende de laatste 
weken zijn er echter niet al te veel ontwikkelingen geweest die de moeite van het melden waard zijn.  
 
 

Beste RKAVIC- ers, 

Een nieuw seizoen is weer begonnen. Wat ook de verstrekking van een nieuwe 
nieuwsbrief een logisch gevolg maakt. Naar ik hoop heeft u allen een goede vakantie 
genoten. Met alle gebruikelijk opstart problemen gaat het uiteraard weer een 
legendarisch seizoen worden waarbij ieder RKAVIC- team zijn eigen topniveau dient te 
behalen.  
 
Het seizoen wordt in ieder geval legendarisch omdat onze vereniging dit jaar haar 
honderdste seizoen in gaat.  
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Er is een grote bijeenkomst geweest van de gemeente en alle betrokken sportclubs aan de Sportlaan. RKAVIC heeft daar 
uiteraard ook aan deelgenomen. Het onderwerp van gesprek was om te inventariseren of er een gezamenlijke draagvlak 
kan worden gevonden tussen de verenigingen zelf om diverse verschuivingen te maken. Er zijn diverse opties besproken en 
we zullen binnenkort verder in gesprek gaan met Amstelveen en NFC om te bespreken of een van die opties voor ons 
toekomstig fusieplan succesvol kan zijn. Ik zal u in de verdere nieuwsbrieven op de hoogte houden. 
 

Ik feliciteer iedere RKAVIC- er met haar honderdjarig bestaan en wens iedereen weer een goed en sportief voetbalseizoen 
 

hoog de glazen 
Paul-jan van Rooijen, voorzitter RKAVIC  

                                                                          

 

3. Uit de bestuurskamer 
 
Afgelopen maandag 5 september zijn we met frisse gevoelens weer aan tafel gaan zitten. Financiën, inning contributies, en 

de voortgang voor het seizoen 2016-2017 zijn besproken. 

4. Van de Penningmeester: 
Het seizoen is weer begonnen. De schoenen uit het vet en weer lekker tegen een balletje trappen. Daar hoort helaas ook 

de betaling van de contributie bij. Als het goed is heeft iedereen een bericht ontvangen van ClubCollect.  Per 

sms/email/brief. Gaarne deze voor 16 september te voldoen. 

Voor degene die een automatische incasso afgegeven hebben zal deze in de 2e helft van september plaatsvinden. 

ClubCollect zal van te voren aangeven wanneer die precies plaats vind. Heb je gekozen om via automatische incasso in 3 

termijnen te betalen, moet je dat nog even zelf aangeven in Clubcollect. Anders wordt het bedrag in 1 keer afgeschreven. 

Met sportieve groet, 

Eddie Hoeboer 
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5. Michael van Borkulo: In Memoriam 
 

 
 
 
 
 
Zonder het altijd te beseffen zijn we afhankelijk van mensen zoals Michael, die bijna altruïstisch zorgen dat er zaken 
gefaciliteerd worden, waardoor vele kinderen en volwassenen hun lievelingssport kunnen uitoefenen. Het maakt dat we 
altijd met dankbaarheid zullen denken aan Michael en hetgeen hij voor onze vereniging RKAVIC heeft betekent. 
 
Wij wensen de familie, vrienden en alle RKAVIC’ ers alle sterkte toe in de verwerking van dit grote verlies.  
 
Namens het gehele RKAVIC bestuur:  
Paul-Jan van Rooijen, Voorzitter  
 
 
 

Afgelopen vrijdag 2 September hebben we 

met vele RKAVIC’ ers afscheid genomen van 

Michael van Borkulo. 

Ik heb Michael vrijwel mijn hele leven 
gekend. Op mijn achtste jaar ging ik op 
RKAVIC- kamp en was Michael begeleider. De 
diverse jeugdwedstrijden die ik speelde 
werden vaak geleid door scheidsrechter 
Michael van Borkulo. Later in mijn 
studentenjaren kwam ik vaak in De Trappist, 
de kroeg die Michael altijd al wilde uitbaten. 
En Michael kwam ik ook geregeld in de 
RKAVIC- kantine tegen omdat hij daar vaak 
bardienst had. Ook nadat hij getroffen werd 
door zijn vreselijke ziekte kwam Michael 
zodra hij weer kon naar RKAVIC. Vrijwel nooit 
hoorde je Michael klagen en altijd probeerde 
hij de positieve kijk op zaken te houden. Ik 
beschouwde dit als één van de meest 
bewonderwaardige eigenschappen van 
Michael. 
In zijn laatste jaar is Michael geëmigreerd 
naar Indonesië. Een droomwens van hem die 
helaas niet lang genoeg heeft mogen duren. 
Michael heeft mij en vele andere RKAVIC’ ers 
geraakt. 
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6. SO! 

 

 

 

                                                                                

7. KNVB 
 Het meisjesvoetbal staat in de belangstelling. Ook wij gaan onderzoeken of hier voldoende belangstelling voor is. Sowieso 

kunnen meisjes in de jeugd meevoetballen. Maar het oprichten van een specifiek meisjesteam is een andere zaak, en moet 

goed onderzocht worden. Uw belangstelling hierbij via een mail wordt gewaardeerd.  

 

 

Dit is een foto van één van mijn schermen op 

mijn smartphone. Rechts onderaan is de app te 

zien van SO! Door deze te downloaden op je 

smartphone en bluetooth te activeren bij bezoek 

aan sportverenigingen waar dan ook in 

Nederland, ontvang je 1x/dag een advertentie. 

Met het ontvangen ervan ondersteun je RKAVIC 

financieel per gebeurtenis. Als je als lid elke 

week gedurende 32 weken de advertentie 

oppikt, dan kun je met 30 personen per jaar 

€4800 voor de club verdienen. Dat is makkelijk 

en snel verdiend voor de club, vind je niet?! 

Elke dag wisselt de reclame. Ontvangst op elke 

sportlocatie in Nederland wordt gegarandeerd 

binnen zekere termijn. Maar vergeet niet 

bluetooth te activeren! 

Via de gebruikelijke weg op je smartphone roep 

je de app SO! op, en kun je die installeren. 

Succes! 
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8. 100 Jaar: bericht van de Jubileum commissie 
Nog een paar dagen en dan is het zover. Dan bestaan we 100 jaar. Iets wat slechts weinig clubs is gegeven.  Wat velen niet 
weten is dat RKAVIC een van oorsprong Amsterdamse vereniging is, die ontstaan is uit VIC en RKAV en een zeer rijke 
historie heeft.  Zoals eerder aangeven gaan we dit uitgebreid vieren.  Voor diegene die het gemist hebben: er stond ook 
een stukje in het Amstelveentje die jullie hieronder kunnen lezen. 

Vrijdag 9 september speelt een combi van Rkavic’ ers (oude en nieuwe) tegen Lucky Ajax om 20.00 uur. Gevolgd door een 
jeugddag op zaterdag en een knalfeest op 10 september in het clubhuis. Mis het niet en kom allemaal om er een mooi 
festijn van te maken.  

Vanwege het jubileum zijn er in het weekend van 10 september geen wedstrijden voor de Rkavic teams. 

Tot de 9e en 10e! 

De Jubileum commissie 

 
De club van 100 bestaat thans uit 75 personen. Dus er kunnen er nog een paar bij! 
Deze mensen hebben een financiële bijdrage van €100 gegeven om de festiviteiten te kunnen betalen. We zijn ze zeer 
dankbaar! 
 

A. Trompenaars Gerard Beumer Jan Schelling Michel van der Meer Roel Harinck 

Abram Rutgers Gert-Jan Dokter J.J. de Cooker Michiel Tuinder Ronald Caris 

Afshin Mahram 
Guido van der 
Veen Jong VIC P. Kuijpers S. Leons 

C. Commissaris Hans Schut Leo van der Vliet Pappie Ted Taco de Jong 

Dennis Lange Harry Storm M. Klinkenberg Peter Broersen Theo Gardenbroek 

Eddie Hoeboer Hassan Azoum Maarten van Rooijen Peter Verbaken Theo Kuppers 

Familie Welles J. Bots Marc Vesters Peter Verstraten Ton Verbaken 

Ferry Kamphorst J. van Klaveren Martijn Krooneneberg Piet en Don Gerretsen Tonny Verbaken Jr 

Frank Elbring J. Verdurmen 
Meester Smeets 
tegelhandel Pieter van Leeuwen VIC 3 

Frits Vesters Jan Langen Michael Claus 
Renault van 
Nieuwendijk Vincent Kuin 

Wooter Academy Jan Vesters Golf Sixty Three Gusto Rockline 

ML Milestone Logistics 
BV Loose Ends BV Topterra Koops Makelaardij Skynet 

Agramex BV  M. Derksen Gossen Roos BSO BOON 

Gans van 
Duivenbode 

Erik Nagel Jumpers  SMW Holland L. van der Vliet Nu Nijsse 

Slagerij Van Ingen Vollrath HIC     
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9. Het J-Dream toernooi 
Ik heb dit festijn nooit eerder meegemaakt. Maar ik heb toch wat graantjes mee kunnen pikken van deze ontzettend 

geslaagde dag. Het is een dag georganiseerd door RKAVIC en de J-Dream Footballschool van dhr. Keitaro Kawai. Ik heb 

internet er maar voor opgeslagen, en wellicht zit in deze informatie ook iets voor jou. 

J-Dream, football teams made up of Japanese people, was formed in January, 2001 because I played football all the way 
through university and first came to The Netherlands in 1998 to study football, due to the strong wishes of Japanese people 
residing in the Netherlands and with the support of the Embassy of Japan in the Netherlands at the time and the Japanese 
School of Amsterdam. As there is very little opportunity in the Dutch lifestyle for children to exercise and therefore there is a 
decline in physical strength levels that are normally essential to children, engendering a lack of concentration, etc. and 
causing serious problems in children’s futures, the aim of these teams is to make improvements in these areas through 
football which could otherwise be called the national sport of the Netherlands. Furthermore, the teams also put effort into 
international exchange through the sport of football which is loved throughout the world. 
Here in the Netherlands there are many great local football teams that own a number of natural grass pitches but because 
of the differences in language and environment, it is a reality that there are many children who cannot participate even if 
they want to. Therefore, these teams would, first of all, like to give children a firm level of self-confidence in their football so 
that they can then, by all means, try out for a Dutch team. 
En verderop: 
In June, 2003, with the cooperation of RKAVIC, a local team whose ground we use for training, we made great progress in 
that our application to the Royal Netherlands Football Association was approved and we were able to subscribe to the 
association sports insurance which is essential in order to be able to play football in the Netherlands. Thanks to this, it 
became officially possible for us to play interleague games against Dutch teams and since 2004 each team has played 
around 6 international friendly matches each year. 
 

Er werd gevoetbald, er werd zalig Japans gegeten, en in de middag na de prijsuitreiking werd er lustig op los gespeeld op 

onze grand piano van Rkavic door 4 professionele pianisten uit het land van de Rijzende Zon.  

                                

Dat heb jij dus gemist! Rechts Yoshimi, de echtgenote van Keitaro, 2e van link s Mao Omori, pas afgestudeerd aan het 

Amsterdams Conservatorium; de andere twee waren mij onbekend. Maar hun spel….! De dame links op de foto wist van 

een servetje een prachtige roos te vouwen met origamietechniek. Indien belangstelling: ik heb er een filmpje van gemaakt. 
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Mocht u zich verbazen en zelfs wat ontsteld zijn van dit soort berichtgeving, weet dan, dat zelfs onze minister-president 

Rutte in het interviewprogramma Zomergasten ruime aandacht besteedde aan een onvergetelijk monument en fenomeen 

in onze cultuur, de grote Horowitz, die op het einde van zijn leven nog een keer optrad in het conservatorium van Moskou 

voor een uitgelaten en bomvolle zaal Moskovieten etc., die in een veldslag bij het ticketbureau nog een kaartje hadden 

weten te bemachtigen. Cultuur schrappen: laat dat maar over aan die fijne partij.  

 

 

 

10. Uniek bij RKAVIC: pianorecital  met Japans werk uitgevoerd door zes handen 
 
De eerste zondag in september is  voor het J-dream: Japanse bedrijventoernooi.  Uit de wijde omtrek komen de 
voetbalteams naar Escapade om elkaar te ontmoeten en de 
krachten te meten. Als het om de punten gaat is de verleiding om 
een loopje te nemen met ‘minimaal één Japanner  binnen de 
lijnen’ aanzienlijk, maar: er werd met enthousiasme, flegma, 
intelligentie gespeeld met de mix van veld- en zaalregels.  
Het strak gehanteerde schema bood weinig ruimte voor 
tussentijds  
kreeg steady het verzoek of ‘the referree would stay on the  
court for the next game’. Het wachten op de prijsuitreiking  
werd veraangenaamd door rustgevend pianospel  door  
Yoshimi Kawai and friends (muziekboeken meegebracht in  
een tas met toetsenmotief).  
De prijsuitreiking alleen al is groot amusement om voor te  
blijven. 
 

Leo van de Vliet 
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Nieuwe Klasseindelingen 

Vanaf dit seizoen is er een nieuwe klasseindeling bij de jeugd geïntroduceerd. 

Onderstaande geeft een stuk tekst en uitleg omtrent deze nieuwe indeling: 

 

 

 

 

 

 

11. Van het Jeugdbestuur 

 
Ted Vesters 

Bestuur RKAVIC  

Internationaal gebruikelijke aanduidingen 
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen 
de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). C-junioren worden dus 
bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets. 
De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het land al 
worden aangeboden, worden dus ook in het komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd. 

J staat voor jeugdcompetitie 
Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen 
uitkomen. 

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van 
jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen 
uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een 
specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J. 

De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal straks het O17-1 
elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan in voorgaande jaren. 

Waarom veranderen de aanduidingen? 
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen nodig zijn om 
verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit van het voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing 
geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In 
enkele districten is hier nu al sprake van. 

Aanduidingen in een tabel 
In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren overzichtelijk 
naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar. 
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Circuittraining 
De circuittraining voor de O9 en O11 kinderen van RKAVIC worden dit seizoen georganiseerd en gecoördineerd in 

samenwerking met Nordin Wooter (zie ook eerder bericht van onze voorzitter). De Wooter Academy heeft Pascal Heije als 

trainer voor onze O9 & O11 groepen beschikbaar gesteld, waar wij uiteraard zeer blij mee zijn. Pascal wordt ondersteund 

door enkele enthousiaste RKAVIC jeugdleden, Merlijn, Jerre & Bon. Tevens hebben er ook enkele ouders aangegeven te 

willen helpen. 

Trainers gezocht! 
Voor onze groepen O13-3 & O12-2 zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (ouders, spelers van senioren teams 

van rkavic, oudere jeugdleden etc.) die deze groepen kunnen trainen. Er kan anders namelijk niet worden getraind, helaas.  

RKAVIC is een vereniging die het voor een groot deel moet hebben van de inzet van haar eigen leden, ook voor het 

verzorgen van trainingen.  Het grootste deel van de team (ook selectieteams!) wordt getraind door belangstellende 

ouder(s), Opa’s en of jeugdleden. Dus als je interesse hebt, meldt je aan via jeugd@rkavic.nl Er bestaat de mogelijkheid om 

een pupillencursus op kosten van RKAVIC te volgen en RKAVIC stelt een bescheiden onkostenvergoeding beschikbaar. 

RKAVIC 100 
Op zaterdag 10 september is het feest voor de jeugd. Alle jeugdleden worden verzocht om 09.30 uur aanwezig te zijn voor 
heel veel sport, spel en gezelligheid. En ……..er is een verrassing. 
 

mailto:jeugd@rkavic.nl
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12. Onze nieuwe hoofdtrainer 

                                                                                                      

Mijn naam is Hesdey Tevreden, afgelopen mei ben ik 50 jaar geworden. Als speler heb ik bij 8 clubs gespeeld waaronder 

HSV De Zuidvogels, HFC Haarlem, Zwarte Schapen etc. Ik ben trainer geweest bij FC Hilversum, HSV De Zuidvogels, 

Amstelveen Heemraad, HFC Kennemerland, Haarlem/Kennemerland, SV Loosdrecht, SC ’t Gooi, in 2011 op het eiland 

Bermuda en heb samen met Ton Ojers en Mathijs Groenewoud het RTVNH FCNH voetbalteam gedaan in 2007. 

Dit is mijn eerste als hoofdtrainer van RKAVIC. Ik ben dus weer terug in Amstelveen en dit voelt goed. RKAVIC kent dit jaar 

een geheel nieuw 1e elftal. Mijn doel is om met deze nieuwe spelers een teamgeest van de grond te krijgen, waarbij 

natuurlijk het presteren belangrijk is. Om dit te kunnen bereiken zal elke speler moeten strijden, incasseren, accepteren, 

pijn verbijten, teleurstellingen om moeten kunnen buigen en hard trainen om wekelijks zijn basisplaats te verdienen.  

Op dit moment bestaat het 1e elftal uit 16 spelers en er zijn nog 3 nieuwe spelers die aangegeven hebben om aan te willen 

sluiten bij het 1e elftal. Ik ben me er ook van bewust dat een grotere selectie dus een groter spelersaanbod ook meerdere 

teleurstellingen qua selecteren bij spelers met zich meebrengt. Dit hoort bij het spelen in een selectie. Als hoofdtrainer 

hoef je dan niet te selecteren, want spelers selecteren zich zichzelf. Een hoofdtrainer is immers zo goed als de grote van 

zijn selectie. Heb je een kleine selectie dan heb je weinig te selecteren en veelal tevreden spelers. Bij een grote selectie zijn 

meerdere spelers teleurgesteld, dus dan ben je weer de minder goede trainer. Door de iets bredere selectie ten opzichte 

van het vorig seizoen zal nog sterker het besef “selectievoetbal” moeten heersen; “Wat doe ik er voor en wat laat ik er 

voor”. Het is belangrijk om vooral een eenheid te zijn, binnen de selectie, binnen de staf, binnen de club, noem het 

gemakshalve maar “het wij- gevoel”. Dan spelen “wij” als voetbalclub RKAVIC wekelijks van de jongste tot de oudste 

spelers ongeacht welk elftal, wedstrijden van: “Wij” tegen zij.  

Met een “Wij” gevoel kun je het elke tegenstander lastig maken. 

Laat het nieuwe seizoen maar beginnen, ik heb er zin in. 

Sportieve groet,  

Hesdey Tevreden 
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13. Afscheid nemen is zwaar (juni 2016) 
Traditie: het seizoen afronden met de laatste resultaten, maar een manende mail voor een juni-nieuwsbrief kwam niet en 

zo vond de schrijver  tot zijn verrassing een al prikbord-klaar uitgewerkte nieuwsbrief.  Dat, terwijl de flardjes papier met 

wedstrijdaantekeningen, die hij zo nu en dan weer tegen kwam  op zijn werkblad hem suggereerden, dat hij er nu eens 

voor moest gaan zitten en de zaak eens afmaken. Ontbraken alleen nog de cijfermatige gegevens als eindstand, 

nacompetitie en de nieuwe indeling.  

 
Komt goed, komt goed 

Vier maal op rij winst, je komt in een flow, in een roes: van de 

rode lantaarn naar een veilige positie, het lijkt niet meer stuk te 

kunnen, maar NiTA werkt niet mee. Nawid, Ben, Pino, Theo, Bas, 

Jesper, Victor, Jasper, Trevor, Edu en Peter, bonden de strijd met 

hen aan. Mogelijkheden over en weer, maar het afmaken . . . Tot 

de 20e minuut hielden we het droog, maar uitkomen bij een 

kopduel werd ons fataal 0-1; 25e open huis op rechts keurig 

afgemaakt 0-2; 35e flipperkast 0-3. Kom maar eens even terug na 

de thee. 7e minuut 1-3, maar na een mogelijkheid op 2-3, 

direkt,10e, 1-4. RKAVIC bleef aandringen: goed storen van Victor 

bood Peter een kans; een schot van Theo uit een corner werd slechts corner, en NiTA had wel succes bij een corner 1-5 

(25e) Edu probeerde met een lob de keeper te verschalken, Jasper’s voorzet kopt Peter laag in, maar de keeper keert en 

Edu krijgt de bal niet los gewurmd. Victor probeert een bekeken schuiver. Jesper breekt door maar de keeper keert zijn 

inzet en Edu schiet over. Eindelijk in de 40e minuut succes vanuit de diepte van de achterhoede wordt Victor bereikt, Edu 

tikt door en Jasper maakte af en twee minuten later dwarrelt een bal van Pino bij Jasper neer en hij verzilvert dekans. 

Officieel nog 3 minuten Michiel neemt de plaats van Ben in, maar in de 50e minuut wordt het met een slapboogballetje 

toch 3-6. Trevor wordt nog gewisseld maar er rest nu geen tijd meer; gelukkig blijven we krap boven de nacompetitielijn. 

Baarn, De Generaal, zullen we het nog redden? Als die dit en die dat en wij zus of zo, dan komt het nog goed. Luuk, Ben, 

Pino, Theo, Bas, Jesper, Victor, Jasper, Trevor, Peter en Erhan starten tegen Eemboys de naaste concurrent, die een slechte 

reeks achter de rug heeft. Maar iedereen lijkt verlamd. Pas in de 30e minuut breekt Peter de ban door in een rommelige 

situatie de bal tegen de lat te prikken en het terugvallende leder weer voor de voeten te krijgen. Eemboys wil wel aanvallen 

maar durft ook niet teveel risico te nemen en Luuk is goed op zijn post. RKAVIC’s afmaaksyndroom steekt weer op en met 

geknepen billen koesteren we de voorsprong. Na de wissel van Koops voor Trevor (63’) en Ezra voor Erhan (70’) kan Jasper 

nog ver doordringen, de keeper keert en Peter kan er niet aankomen.  De concurrentie voldoet aan de verwachtingen: we 

blijven boven de lijn. Het 25-jarige Eemboys krijgt nog een kans via de nacompetitie. 
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‘Komt goed, komt goed’ bromde de goedmoedige Hassan, toen het ons eind november zwaar te moede werd. Het kwam 

goed, maar het was wel een psychisch slopend seizoen voor spelers en aanhang en opgelucht schalde het ‘Hoog de glazen 

en leve RKAVIC’ over ter Eem.       De vierde musketier 

                                Vroeger heette het Luilak; op deze rustige zaterdagochtend 

om 09.30 uur moest Drie aantreden tegen WV-HEDW 20 en 

met winst afsluiten om de schaal in triomf te heffen: niet 

meer te achterhalen door de achtervolging. 0-1 was de stand 

bij arriveren op het terrein van de WV, waar ik werd verrast 

door een kloeke voorbouw voor de kleedkamervleugel, met 

de functie van wedstrijdsecretariaat en mini overdekte 

tribune en voorzien van de toepasselijke naam ‘de Voorzet’. 

Maar je speelt dan ook enige seizoenen 1e klasse zaterdag. 

Mike Claus (bij andere gelegenheden Mike Scot) schoot de 0-2 

fraai in. Een vrije trap was te scherp voor Reggie 1-2. WV bleef 

nog wel wat bij maar in de tweede helft was het gedaan: 

Koops op voorzet van Claus 1-3, De WV keeper meende zich 

als veldspeler te kunnen manifesteren, maar een lepe lob van 

Claus zette hem op z’n plek 1-4, onze nr. 6 scoorde 1-5. Van 

de aftrap werd het 2-5. Nr.6 werd gevloerd maar geen straf, 

dus nam hij later sportief wraak: 2-6. Claus weer 2-7 en Hans 

op een steekpass van Claus 2-8. Man of the Match?  ….. 

RKAVIC 3                     25  21 2 2  65 138 - 62 

AFC 13                          25 19 4 2   61 118 - 49 

Sloterdijk 4                    26 17 1 8    52 84 - 59 

Wartburgia 5                 25 13 4 8    43 80 - 52 

Meer de 9                      25 13 4 8   43 73 - 60 

WV-HEDW 20               25 13 2 10 41 73 - 65 

Swift 12                          25 10 7 8   37 57 - 44 

VVA/Spartaan 5            25 11 4 10 37 54 - 59 

Castricum 6                   25 12 1 12 37 68 - 75 

Arsenal ASV 7               25   6 5 14  23 44 - 73 

Overamstel 7                 24   6 3 15  21 51 - 64 

JOS/W'graafsmeer 10  26   5 2 19   17 40 -75 

RAP 12                          24   5 1 18  15 39 -100 

Buitenveldert sc 5         25   3 2 20  11 33 -115 

21 mei 14.00 RKAVIC 3 – Overamstel 7    hulde! 

http://www.rkavic.nl/391/team-informatie/
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Eindrangschikking 3e klasse B KNVB Zaterdag 2015-16 

Loosdrecht SV 26  21  2  3  65  95-28 

AH '78 sc 26  18  2  6  56  65-25 

Nita  26  17  5  4  55  81-44-1 

Amstelveen Hrd26  16  4  6  52  80-30 

Altius  26  16  3  7  51  72-43 

Hilversum FC 26  15  2  9  47  82-50 

Waterwijk 26  10  1  15  31  50-61 

Kockengen   26  8  6  12  30  60-61 

Ouderkerk SV 26  7  5  14  26  47-77 

RKAVIC 26  7  3  16  24  39-85 

Eemboys  26  6  5  15  23  40-76 

BVV '31  26  6  3  17  21  43-73 

NVC  26  6  5  15  20  42-82-3 

Eemnes SV 26  5  2  19  17  31-92 

 

Loosdrecht kampioen en promoveert rechtstreeks; AH,, NiTA en Amstelveen spelen nacompetitie met de teams uit de gevarenzone 

van de 2e klasse om twee plaatsen in de tweede klasse 

Resultaten nacompetitie 

Tweede Klasse B / Derde Klasse C en D (Acht ploegen voor 2 plaatsen) 

 Eerste ronde: 

DATUM THUIS UIT UITSLAG 

Di. 24 mei A: Benschop Odysseus’91 1-2 

Za. 21 mei B: AH’78 TOV 4-1 

Za. 21 mei C: NiTA Jonathan 2-2 

Za. 21 mei D: IJFC Amstelveen Heemraad 0-2 

  

DATUM THUIS UIT UITSLAG 

Za. 28 mei A: Odysseus’91 Benschop 4-1 

Za. 28 mei B: TOV AH’78  1-4 

Za. 28 mei C: Jonathan NiTA 1-2 

Za. 28 mei D: Amstelveen Heemraad IJFC 4-0 

  

http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=1764&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=2886&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=69&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=2473&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=3282&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=1860&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=281&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=3206&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=3320&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=624&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=3152&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=2530&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=892&s=ZA&z=2015&e=1
http://www.voetbalnederland.nl/archief_team_hoofdtrainers.html?a=4&c=3154&s=ZA&z=2015&e=1
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Tweede ronde: 

DATUM THUIS UIT UITSLAG 

Za. 4 juni E: NiTA Odysseus’91 1-1 

Za. 4 juni F: AH’78 Amstelveen Heemraad 2-1 

  

DATUM THUIS UIT UITSLAG 

Za. 11 juni E: Odysseus’91 NiTA 1-3 

Za. 11 juni F: Amstelveen Heemraad AH’78 3-0 

  

Winnaar wedstrijden E en F naar tweede klasse. Verliezers spelen op 18 juni een herkansingstoernooi bij Buitenveldert. Vier ploegen 

strijden om een extra promotieplek. 

Loosdrecht promoveerde als kampioen, Amstelveen en NiTA via de nacompetitie; Eemnes en NVC degradeerden naar de 4e 

klasse; Eemboys en BVV’31 na uitschakeling door Robin Hood (0-5; 4-1), resp. Real Sranang (2-0; 8-3) in de nacompetitie. 

Waterwijk verhuisde naar district Oost (Flevoland-Utrecht). 

Zo nemen wij afscheid van seizoen 2015-16 met respect voor de spelers, scheidend trainer Hassan Azoum, begeleider Dennis 

Lange en Karin Welles, grensrechter Willem Welles en de fysio’s Daphne en Merel  en ook voor de weinige, maar wel 

standvastige supporters, aangevuld bij de laatste wedstrijd met de oud-selectiespelers met een Oranje hart: Bert Ydema en 

Martin Derksen. 

 Afscheid nemen tuts Weh, doet pijn, en dat wil men anderen misschien besparen, want blijkens het teruggekeerde aantal 

bekende gezichten hebben we afscheid moeten nemen van een groot aantal spelers dat de sfeer en de resultaten bepaalde van 

een aantal seizoenen RKAVIC 1. Wij danken hen voor hun inzet en trouw ook al was het soms moeilijk. EN, we verwelkomen de 

degenen die de opgevallen plaatsen innemen en wensen hen, dat ze zich in RKAVIC thuis voelen en een mooi seizoen toe, 

daartoe aangespoord en geïnspireerd door de nieuw aangetreden oefenmeester Hesdy Tevreden. Een foto van de nieuwe 

selectie verscheen in het Amstelveens Nieuwsblad, echo van Amstelveen: uitknippen en meenemen voor de wedstrijd voor de 

wie is wie. 
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Indeling RKAVIC seizoen 2016-2017 3e klasse C 

AH '78 sc   Stadspark ’t Merk, Huizen 

Altius   Sportpark Beresteyn, Hilversum  

Hilversum FC  Sportpark Crailo, Hilversum 

JOS/Watergraafsmeer  Sportpark Drieburg, Amsterdam 

Kockengen   Kockengen 

OSM '75   Sportpark Fazantenkamp, Maarssenbroek 

Ouderkerk SV  Ouderkerk aan de Amstel 

Real Sranang SV  Sportpark Middenmeer, Amsterdam 

RKAVIC   Sportpark Escapade, Amstelveen 

Robinhood SV  p/a Sportpark Geinburgia, Driemond 

Vecht De   Loenen aan de Vecht 

Victoria   ’t Jagerspaadje, Loosdrecht 

Wartburgia   Sportpark Drieburg, Amsterdam 

Zeeburgia   Kruislaan, Amsterdam 

 

Programma 
3 september Robin Hood – RKAVIC    18 maart  RKAVIC – OSM’75 
10 september RKAVIC – Hilversum    25 maart  Zeeburgia – RKAVIC 

17 september RKAVIC - Ouderkerk     1 april  RKAVIC – Wartburgia 

24 september de Vecht – RKAVIC     8 april  Real Sranang – RKAVIC 

1 oktober RKAVIC – Zeeburgia    22 april  RKAVIC – JOS/Watergraafsmeer   

8 oktober OSM’75 – RKAVIC     29 april  Altius – RKAVIC 

15 oktober RKAVIC – Real Sranang     

29 oktober Wartburgia – RKAVIC    6 mei  AH’78 – RKAVIC 

        13 mei  RKAVIC – Victoria     

5 november RKAVIC – Kockengen     

12 november JOS/Watergraafsmeer – RKAVIC 

26 november RKAVIC – Altius 

3 december RKAVIC – AH’78 

10 december Victoria-RKAVIC 

28 januari RKAVIC – Robin Hood 

4 februari Hilversum – RKAVIC 

11 februari Ouderkerk – RKAVIC 

18 februari RKAVIC – de Vecht 

11 maart  Kockengen – RKAVIC 

 

http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1196
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1197
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1198
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1199
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1200
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1201
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1202
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1203
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1204
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1205
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1206
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1207
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1208
http://www.voetbalnederland.nl/team.html?a=4&t=1209
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Iedere  

eerste dinsdag van de maand  

 op RKAVIC, in de Wolvenpot, 

Om 13.30 uur 

Ontmoet 

RKAVIC-ers  

en  

leg een kaartje 

SOOS 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivx_uBxZvLAhWqNpoKHVeLAKwQjRwIBw&url=http://www.vvnieuwbuinen.nl/Agenda/klaverjassen&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNEis52W8BVGgzbTSBa02dXUp5K2pw&ust=1456786016986727
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj89a2jw5vLAhWmJZoKHTPGAZoQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingberkum.nl/Default.asp?page%3D90&psig=AFQjCNHoexbb5Ongr2kvnIVT03Lp64Wj7Q&ust=1456785378309651
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi665CFxJvLAhXFd5oKHWb-C98QjRwIBw&url=http://www.hetlaarderwegkwartier.asobrain.nl/huisregels.php&psig=AFQjCNHoexbb5Ongr2kvnIVT03Lp64Wj7Q&ust=1456785378309651
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi665CFxJvLAhXFd5oKHWb-C98QjRwIBw&url=http://www.hetlaarderwegkwartier.asobrain.nl/huisregels.php&psig=AFQjCNHoexbb5Ongr2kvnIVT03Lp64Wj7Q&ust=1456785378309651
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14. Historie 
In de eerste klasse (toen het zaterdag-walhalla) beleefde RKAVIC zijn eerste overwinning: uitgerekend 

bij het Pijnakkerse DSVP (ooit getraind door Dick Advocaat) Het was geloof ik de laatste wedstrijd voor 

de winterstop dus donker weer, misschien ook regenachtig. Het houten paviljoen van DSVP was niet 

riant verlicht en zegevierend RKAVIC groepte samen in de buurt van de bar. Toen zette Thieu 

Heuyerjans het clublied in met zijn sonore bar/bariton: 

Hooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog ...  de kantine van DSVP verstomde, toen 

barstte RKAVIC los: de glazen en leve RKAVIC ik vind die club geweldig goed maar wie ben ik!!! DSVP 

was sprakeloos. 

Jo de Ree telt lootjes uit  

Op een van de Jeuddriedaagsen 

Op de achtergrond de foto van alle paaltjeshouders. 

Het Paaltjesfonds had in Jo een niet te weerstane collectrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat waren nog eens winters: februari 1979, en dan besluiten ze ook nog eens een ontstemde piano af te voeren langs een 

glibberige trap. 
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15. HOOG DE GLAZEN, De geschiedenis van het clublied  
Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw studeerden Pieter Nieuwint en Ivo de Wijs aan de Universiteit van 

Amsterdam. Zij waren allebei lid van de katholieke studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas. Die maakte woelige 

tijden door. Pieter en Ivo zorgden voor de vrolijke noot, onder meer met een feestlied dat tot het standaardrepertoire van 

de familie Nieuwint behoorde. Hoog de Glazen was de kraker die menig familiefeest van de Nieuwinten opluisterde. Met 

een toepasselijke tekst, dat spreekt.  

Vader Wim Nieuwint was een zeer actief lid van RKAVIC. Zo was hij bijvoorbeeld jarenlang penningmeester van de club. In 

oktober 1966 vierde RKAVIC zijn 50-jarig bestaan. Voor de feestavond in de aula van het Ignatius College hadden een paar 

RKAVIC’ers onder leiding van Henk van Gessel een cabaret geformeerd. Pieter en Ivo kregen een hoofdrol, maar de glazen 

bleven nog even in de glazenkast.  

Op 9 februari 1973 werd de Wolvenpot officieel geopend. Bij die gelegenheid introduceerde Pieter een speciaal feestlied. 

Een en ander staat beschreven in Hoog de Glazen 1916-1991, RKAVIC 75 jaar (p. 10). Het lied zou geschiedenis gaan 

schrijven:  

Hoog de glazen 
en leve RKAVIC 

Ik vind die club geweldig goed, maar wie ben ik? 
 
Een hoogtijdag voor onze vaderlandse sport,  
nu hier in Amstelveen de Wolvenpot geopend wordt.  
Leuke benaming en nergens nog gebruikt,  
maar jammer dat-ie wel wat naar jezuïeten ruikt.  
Het clubhuis krijgt van RKAVIC een grote taak,  
want passieve recreatie is een schone zaak,  
vormt het karakter, de ziel en wat niet al:  
met klaverjassen, kienen, bridge en blaasvoetbal.  
Wie zorgde voor de gevraagde ton of drie?  
Dat was mijn vader en die is een financieel genie,  
rots in de branding, een hele knappe kop:  
hij huurde zelfs een cabaret totaal voor nop.  
De club heeft niet zoveel talenten voortgebracht;  
dat kan ook van een derdeklasser niet worden verwacht.  
Enkel Frank Kramer, maar die ging naar Dé Stoop:  
de duivel schijt toch altijd op de grote hoop.  
 
 

In 1975 bestond het Fons Vitae Lyceum 60 jaar. Pieter was al enige jaren betrokken bij het Fons Vitae-cabaret, dat door 

Henk van Gessel werd geleid. Drie avonden achtereen trad de groep op met de ‘Bron van Leven Show’. Uitsmijter was een 

feestlied: Hoog de Glazen. Het refrein is sindsdien het ‘volkslied’ van de school.  
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Een jaar later vierde RKAVIC zijn 60-jarig bestaan. Bij het feest in oktober 1976 kwam Pieter met een nieuwe versie van zijn 

feestlied. Het werd gezongen door RKAVIC’er Richard Fritschy, samen met de andere leden van het cabaret Ivo de Wijs: 

Pieter en Aggie Nieuwint, en Ivo de Wijs zelf.  

Hoog de glazen 
Lang leve RKAVIC 

Ik vind die club geweldig goed, maar wie ben ik? 
 
Toen VIC zo’n zestig jaar gelee werd opgericht,  
vond men het halen van de top de allerhoogste plicht.  
Heel ambitieus hoor, maar toch is het gelukt,  
want VIC is tot de derde klasse opgerukt.  
De penningmeester van de club is Pieter’s pa.  
Ik voetbal met de man van Aggie, gaat u dus maar na.  
Heel RKAVIC is een ouderwetse kliek  
en bovendien is Ivo’s moeder katholiek.  
Wat koop je voor een groep die alle muren verft,  
als één dag later al een ploeg die arbeid weer bederft.  
Wie houdt hier toezicht, want dit is toch te erg.  
Dat lijkt me echt weer iets voor Roland van den Berg.  
De club heeft stevige connecties met het Ig  
en draagt dus eigenlijk de kern van ondergang in zich.  
Want dat college ligt bijna op zijn gat,  
dus RKAVIC heeft ook zijn langste tijd gehad.  
Een hoogtijdag voor onze vaderlandse sport,  
een zestigjarig RKAVIC dat luid bejubeld wordt.  
En al vond u het een hele saaie dag,  
Van Gessel levert evengoed een leuk verslag.  

Hoog de glazen 
Lang leve RKAVIC 

Ik vind die club geweldig goed, maar wie ben ik? 
 

The rest is history. RKAVIC’ers zingen nu al veertig jaar bij alle mogelijke gelegenheden hun Hoog de Glazen, vaak alleen het 

refrein, altijd uit volle borst. Houen zo, zou ik zeggen. Henk van Gessel 

Gepubliceerd in de Nieuwsbrief van januari 2016 
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16. Bericht van Kees Zaal 
 

Mag ik een ‘Patatje oorlog’? 

‘Ja, maar zonder munitie, want ik heb geen uitjes; die kan je niet bewaren: als het zakje eenmaal open is zijn ze na een dag 

snot’, antwoordde de bar-/keuken medewerker. Zo’n dikke vijftig jaar geleden bestond zo’n vraag niet. Op de oude velden 

aan de Middenweg der Middelpolder was de kantine in de open lucht: uit het kleedkamergebouw klapte de 

terreinverzorger annex kantinebeheerder Bergkamp een luik omhoog, waaronder men zijn bestelling kon afwachten: koffie 

met een gevulde koek, of misschien wel een kogelflesje fris. Later nam de familie Meekel, een melkslijter van de 

Amstelveenseweg, deze dienstverlening over.  

In 1961 verhuisde RKAVIC naar Escapade, dat vanaf de Middenweg bereikbaar was via een klinkerweggetje met een paar 

haakse bochten, rekening houdend met het later aan te leggen dijklichaam voor de A3: de Rotterdamseweg. In dat 

dijklichaam kwam een tunneltje, dat aansloot op de Camera Obscuralaan. Het eerste elftal wijdde die nog Siberische vlakte 

in, de andere teams volgden een paar maanden later toen het clubgebouw klaar was. De familie Meekel beheerde de 

kantine: een rechthoekige ruimte met een schuin aflopend dak, waaronder ook plaats was voor prijzenvitrines; en: er was 

een bar, een beetje schuin geplaatst. Een dergelijke ruimte bood ruimte aan het ontstaan van de derde helft: kratjes bier 

gingen over de toonbank en dienden bij plaatsgebrek als kruk. Als je uiteindelijk wegging verbaasde je je dat je de koers op 

je fiets recht hield. 

De familie Meekel nam afscheid en de periode van eigen beheer brak aan: de ZZP-er Berry Nooy  nam deze uitdaging aan. 

In 1966 werd het 50-jarige bestaan van RKAVIC gevierd met een feest voor de oudere junioren met live-muziek van de 

RKAVIC-band ‘the Moods’ met  Bart Holtzer, Rob Bakkum, Jos de Winter en Bert van Oostrum.  

De bouwkundige staat van het clubhuis was niet ideaal: vochtwerking deed de vloer van de kantine omhoog komen en het 

bestuur nam het besluit tot het vernieuwen van het kantinedeel: er verrees een aanbouw aan de kleedkamers in twee 

lagen, met beneden een bestuurskamer, twee kleedkamers voor het eerste en de tegenstander en een jeugdhonk, met 

kleine keuken, ook te gebruiken op trainingsavonden. Op de bovenetage de grote kantine, centraal de ruime vierkante bar, 

aansluitend naast (nog steeds) de ingang een ruime keuken. Binnenkomend kwam men voorbij de toiletten, klapdeuren en 

grote berging bij de zithoek, de achterwand opgesierd met een gestileerde voetballer, van de hand van Arie Verlaan, rond 

een open haard, die maar twee keer heeft gebrand: de rookafvoer ondervond teveel hinder van de wind. Het muurtje, dat 

de zithoek intimiteit verschafte bood aan de keerzijde plaats aan de piano. Daarnaast was het ‘podium’, waar optraden het 

cabaret Ivo de Wijs en het cabaret Nar van Youp van ’t Hek. Het muurwerk was uitgevoerd in schoon metselwerk, de 

kleurstelling was, echt zeventiger jaren, we schrijven 1972, oranje (toeval: ook de clubkleur) en bruin. Een ander belangrijk 

intiem hoekje was tussen de bar en de keuken: de vaste stek van Ome Bart en tante Miep Dijkman (belangrijk voor de 

klaverjasdrive en bingo), én de uitvalsbasis van tante Jo, de Ree in haar onontkoombare jacht op geld voor de club: of het 

een jeugddagenloterij, de Grote Clubactie of de Paaltjesactie betrof.  
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Het kantinebeheer was in handen genomen door een groep dames-echtgenotes van Jeugdleiders onder leiding van Mia 

Saat ondersteund door haar man Herman, en Dix en Cor Smal. Vanuit het nu terugkijkend komt het devies op: ‘Wir 

schaffen das!’  En in die jaren kon er veel: een heel seizoen met twee auto’s naar de Makro voor de bevoorrading, want de 

menu-kaart bood inmiddels meer dan de gevulde koek. De drank werd aangeleverd via groothandel Smit en dronken wij 

Heineken (later nam Heineken zelf de supervisie en de aanlevering over en werd het Amstel , met de gebonden 

frisdrankmerken.) Dan ook nog klaar staan voor Jeugddriedaagsen en een reeks van seizoenafsluitende jeugdtoernooien en 

het omvangrijke Wolvenpottoernooi  (met op de top 132 teams ) Carnaval ook dat kon, zelfs met ‘de Vreukers’ uit Tilburg, 

een nachtelijke Nieuwjaarsreceptie een uurtje na de jaarwisseling? Kon ook in de Wolvenpot. Sint Nicolaas voor de jongste 

jeugd? Ook dat! Speciale (verjaardags-)feesten vieren? Ook dat, totdat de KNVB gealarmeerd door de Horeca ondernemers 

die concurrentie de kop indrukte (de omzet dreigde het belastingvrije plafond te doorbreken). 

Door de week de trainingsavonden en het bedrijfsvoetbal met barbezetting door ome Cor en toen die de woensdag er aan 

gaf stapten drie bestuursleden in het gat. In het bestuur werd gediscussieerd over de kantineprijzen: regelmatig lag het 

kortingskwartje op de trainingsavonden onder vuur. Maar ook die bijzondere tijd ging voorbij: de leeftijd ging meespelen, 

nieuwe mensen traden aan, maar voor kortere tijd, kantinedraaiboeken werden geschreven, maar wie vult de werkplekken 

in? En zo komen we bij de ombouw van 2005, waar we tijdelijk huisden in het leegstaande oude clubhuis van HIC, en  bij de 

huidige beheersvorm onder leiding van Pieter van Leeuwen, met op de achtergrond het Faciliterend overleg, waar de pas 

overleden Michael van Borkulo, vanuit zijn professie zo’n belangrijke bijdrage aan heeft gegeven. Met het terras werd de 

BBQ een vertrouwd gegeven met name bij het afscheid van een seizoen. Afscheid hebben we genomen van Wil Schreurs , 

mag het na zoveel jaren en dik boven de tachtig? Dat we nog flink wat tijd de glazen mogen heffen: , Hoog de glazen en 

leve RKAVIC, ik vind die club geweldig goed, maar  . . .   . . .  . . 

‘Kees Zaal’ alias M.W. Bik 

 

                                                                                   


