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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
 
Dit is de nieuwsbrief van september 2017 en daarmee het openingsnummer van het seizoen 2017-2018. 
 
Allereerst enkele berichten van overlijden van Theo Kreike, oud Jeugdleider en oud-trainer van de lagere senioren  
Theo was in de jaren 70 en 80 bij RKAVIC actief. 
Hij was met name betrokken bij de groep junioren, later langdurig senioren als Tjibbe Boringa Mick Serné, Alex Easton 
e.a. spelend als A-5 en senioren 13. 
 
In juni Jan Vesters overleden; Zijn familie dankt voor het medeleven van oud- spelers en het prachtig boeket van RKAVIC. 
 
Ik zou graag aandacht willen vragen voor de jeugdleiding; wie o wie zet zijn/ haar schouders eronder om het een en 
ander te organiseren voor deze leuke en enthousiaste groep kinderen? Natuurlijk niet alleen, maar probeer ook andere 
ouders te interesseren. 
Kijk ook eens op http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-jeugdvoetbalbeleidsplan 
 
Ook in het bestuur kunnen wij versterking gebruiken, zeker nu de voorzitter en het bestuurslid jeugd aan het eind van 
dit jaar ons gaan verlaten. Wij zullen u ondersteunen bij uw enthousiasme. Kijk eens op: 
 
 
Vincent Kuin 
 
 

                                                  
  

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-jeugdvoetbalbeleidsplan
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2. Tot u spreekt onze voorzitter, of ‘Quod licet Iovi, non licet bovi’ 
 

Beste leden van RKAVIC, 

Het seizoen 2017/18 gaat van start. Ik hoop en verwacht dat u als speler of als supporter een mooi seizoen tegemoet 

gaat met veel sportief succes. 

Op uw club op Escapade treft u een verbouwd complex. De kleedkamers zijn gerenoveerd en op veld 2 treft u een 

hagelnieuw kunstgrasveld. Mocht u er zelf op gespeeld hebben afgelopen jaar dan heeft u vast geconstateerd dat dit 

veld niet meer in nieuwstaat verkeerde. In de afgelopen zomer is de bovenlaag van dit oude kunstgrasveld vervangen 

door een nieuwe mat. Het bestuur wil bij deze zijn dank uitspreken aan met name Ton van Meerwijk die dit hele project 

– en het is echt een behoorlijk project – voor RKAVIC heeft uitgevoerd. Daarbij mag ook de inzet van SSE vrijwilligers 

Willem Blijleven en Peter Vink niet onvermeld blijven.  

Het is uitzonderlijk dat deze mensen zich zo willen inzetten waardoor dit soort projecten ook nog op een relatief 

voordelige wijze voor de club kunnen worden uitgevoerd. Het bestuur en leden RKAVIC zijn hier grote dank voor 

verschuldigd. 

Ik wens alle leden RKAVIC een fijn en sportief succesvol seizoen  

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen  
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3. Veld 2 

 

 

Via de site bent u in geuren en kleuren de afgelopen maanden geïnformeerd omtrent de afbraak en herrijzing van ons 2e 

veld. Ton van Meerwijk heeft het bestuur tevoren uit de doeken gedaan hoe de procedure in elkaar stak, wat de 

planning was, en wat de randvoorwaarden waren. Het een en ander heeft geleid tot het tweede veld zoals dit er op dit 

moment bij ligt te ‘glimmen’. 

Op vrijdagochtend vroeg kwam het volgende mailtje binnen van Ton: 

Dame ,heren 

Vannacht om 1.00 uur is vld 2 eindelijk gereed. Na vele problemen zoals rol kunstgras tekort {fout fabrikant} 

En het grootste probeem , dat de bulkwagens met zand welke elke 2 uur zouden vullen na het eerste transport ons in de 

steek lieten, waardoor  de tweede ‘s avonds om half zes verscheen.  Door alle regen , waardoor en geen zand kon worden 
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ingereden werd alles weer een dag verschoven. door te dreigen met schadeclaims werd toch gisterochtend restant zand 

gedaan. Gelukkig was de keurmeester op tijd en werd fase twee goedgekeurd waardoor ze vandaag desondanks direct 

het granulaat konden inrijden. Na overleg was de afspraak, dat ze twee lagen zouden opbrengen, waardoor we het veld 

konden gebruiken en het restant, indien het weer droog was, vlgde week. 

Door ze te voorzien van eten en frisdranken en de samenwerking met de kraanmachinist zo goed liep, dat hij ook bereid 

was door te gaan tot het af was. Vandaag worden de dubbelstaafsmatten   gemonteerd; dit was financieel mogelijk door 

een sponsering van 1800 euro van naschoolse opvang Boon, en het moest, aangezien gaaswerk was afgekeurd. Dit was 

zo het verhaal en de kosten die volgen nog , aangezien er nog claims naar de zandleverancier gaan, die reeds heeft 

toegezegd ons tegemoet te komen. 

Met vriendelijke  groet 

Ton. 

 Het was een echt project en het is aan Ton en zijn makkers Willem Blijleven en Peter Vink te danken dat we er op dit 

moment over kunnen beschikken, d.w.z. nét op tijd vóór aanvang van het nieuwe seizoen. Als je al geen grijze haren 

had, dan zou je dat vanzelf gekregen hebben door verschillende partijen die alle gebeurtenissen en afspraken onvolledig 

zijn nagekomen. Behalve de ergernis leverde dit allemaal veel extra werk en overleg op. Wie zat daarop te wachten, 

zeker als vrijwilliger, ik herhaal: zeker als vrijwilliger.  

Wat diverse mensen al hebben gecommuniceerd naar dit drietal: petje af, grootse prestatie, met stijgende verbazing en 

bewondering, een bevalling voor jullie, de laatste loodjes ook nog eens zwaar, diepe buiging, diep respect, op de knietjes, 

etc., etc… 

Ik sluit mij hierbij aan. Met eigen ogen heb ik de afgelopen weken zelf eens gezien wat er komt kijken voor het 

onderhoud van ons complex. Doodgewoon vrijwilligerswerk! Hoezo doodgewoon? Misschien een idee om zelf eens een 

kijkje te nemen op een doordeweekse dag: zou er iemand zijn, wat “spoken” ze daar uit? Een praatje maken geeft de 

mensen daar een kick, waar je zelf ook wat vrolijker van wordt. 

Enfin, we gaan weer voetballen, nu op een heerlijk gerenoveerd veld. En na het spelletje kunnen we ons even vermaken 

in de opgeknapte kleedkamers. 

Vincent Kuin 
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4. Ons complex 
In de zomer hebben Willem, Peter en Ton niet stil gezeten.  Er is ontzettend veel werk verzet om veld 2 te voorzien van 
een nieuw kunstgrasveld. Om de kosten te drukken hebben ze vele uren besteed met zaken die normaal gedaan worden 
door gespecialiseerde bedrijven. Ondanks tegenvallend weer ziet het er naar uit dat op zaterdag 9 september voor het 
eerst op het nieuwe veld gespeeld kan gaan worden. Dit veld is een generatie nieuwer dan het kunstgrasveld dat op veld 
1 ligt. Dus van zeer goede kwaliteit.  Voor de goedkeuring van het veld zijn 8 certificaten nodig. Waarvan 2 specifiek voor 
de gezondheid. Door de recente commotie rondom kunstgrasvelden zijn de gezondheidsnormen aanzienlijk 
aangescherpt. Onze velden voldoen daaraan. 
 
Daarnaast: 
Zijn de kleedkamers en het secretariaat aangepakt 
Worden delen van de buitenkant opnieuw geschilderd 
Wordt de omheining van het dakterras onderhouden 
 
Nadat dit alles is afgerond is het complex in uitstekende conditie en hebben we de komende jaren lage 
onderhoudskosten.  
 
Door de kennis en kunde van Willem, Peter en Ton hebben we vele duizenden Euro’s kunnen besparen. Onze dank is 
dan ook groot! 
 
Met sportieve groet, 
Eddie Hoeboer 
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5. Bericht van de penningmeester 
Contributie 

Eind augustus is er voor  de meeste leden de contributie verstuurd via ClubCollect.  Voor iedereen die geen 
automatische incasso heeft afgegeven of die in termijnen betaalt is de uiterste betaaldatum 30 september 2017. Graag 
vóór die datum betalen. 
 
Mocht er in Clubcollect incorrecte informatie staan kan dat via je Clubcollect aangeven worden. 
 
Met sportieve groet, 
Eddie Hoeboer 
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6. Hollandse nuchterheid 
Theo Reitsma, 25 juni 1988: "Dit is een goed stel, hoor." Sarina Wiegman, 7 augustus 2017: "Dit is echt een ontzettend 
goed stel, hoor." 
Deze uitspraken vormen de parallel tussen de Europese titel van de oranjemannen destijds en die van de kersverse 
Europees kampioenen bij de vrouwen, de Oranjeleeuwinnen. In 1988 echter was nog een fortuinlijk doelpunt door Wim 
Kieft nodig voor het bereiken van de halve finale (de Generaal haalde toen zijn gram voor 1974), terwijl de 
Oranjeleeuwinnen al hun wedstrijden winnend hebben afgesloten. Dan word je automatisch en terecht kampioen. 
Bovengenoemde datum is echt een onvergetelijke dag in de Nederlandse sporthistorie, want naast het kampioenschap 
(als lid van een voetbalclub zal ik op dit onderwerp later terugkomen) waren er op de WK atletiek bronzen plakken voor 
de relatief onbekende Anouk Vetter op de zevenkamp, met een nieuw Nederlands record in puntenaantal, en voor de 
mondiale superster Daphne Schippers, die dankzij haar "turbodijen" (aldus oud- hordenloper Gregory Sedoc) in de 
laatste 10 meters van de 100 m. sprint van de 8e naar de 3e plaats snelde. Op haar specialiteit, de 200 m., prolongeerde 
Daphne vijf dagen later nog 'eventjes' haar wereldtitel, al dient wél gezegd, dat haar voornaamste twee concurrentes, 
wereldkampioene Tori Bowie en haar aartsrivaal Elaine Thompson, niet meededen. Net als 2 jaar geleden was het 
verschil 0,03 sec., alleen dacht ik toen dat Thompson had gewonnen-ik stond perplex, toen Daphne toch eerder bleek te 
zijn (haar eindsprint is fenomenaal). Deze keer liep zij altijd op kop, superbe en soeverein, als enige blanke in een veld 
dat verder bestond uit louter gekleurde atletes. Niet voor niets wordt Daphne, refererend aan Alice in Wonderland, de 
White Queen genoemd. Ze blijft wel Hollands nuchter. De succesvolle Nederlandse sportzomer is trouwens al vroeg 
begonnen. Tom Dumoulin heeft eeuwige wielerroem verworven door als eerste Nederlander de Giro te winnen, de 
derde Nederlandse coureur na Jan Janssen en Joop Zoetemelk die één van de drie grote rondes heeft gewonnen. 
Incidentele successen waren er in de Tour met een ritzege van Bouke Mollema en de prestigieuze zege in de traditionele 
massaspurt op de Champs-Elysées  voor de jonge sprinter Dylan Groenewegen. Terug naar het voetballen: Het is echt 
ongelooflijk knap hoe deze groep tot rijping is gekomen, met doorgroeimogelijkheden. Zelf ben ik de verrichtingen van 
de leeuwinnen pas in een later stadium gaan volgen vanwege mijn werk en andere zaken die mijn aandacht vergden. 
Zelfs de kwartfinale heb ik live gemist, in de veronderstelling dat deze later in de avond gespeeld zou worden. Zo is het 
toernooi voor mij pas laat gaan leven, maar het hechte team heeft het beste tot het laatst bewaard, nl. de uitschakeling 
van Engeland, dat favoriet leek voor de titel na de verrassende uitschakeling van Duitsland door Denemarken, al zou 
men dan kunnen stellen, dat Denemarken mede-titelkandidaat is. Persoonlijk vond ik de eerste halve finale- wedstrijd, 
Oostenrijk-Denemarken, niet om aan te zien, en ik heb de T.V. dan ook uitgezet niet lang na de huizenhoog 
overgeschoten penalty die aan Oostenrijk toegekend was. Nee, in vergelijking was Nederland-Engeland om van te 
smullen. Vele malen heb ik de hoogtepunten op YouTube bekeken, en het meest heb ik genoten van de schitterende 
voorzet op spits Vivianne Miedema door stille kracht op het middenveld (samen met Daniëlle van de Donk) Jackie 
Groenen, die van dropjes en van de muziek van Fleetwood Mac houdt (het laatste heb ik met haar gemeen, zeker sinds 
31 mei 2015, toen ik het concert van de groep in de Ziggodome heb bijgewoond). Voorzet in kwestie is die van het type 
zoals ik dat in mijn stukje 'KOPZORGEN' in de nieuwsbrief van februari j.l. heb omschreven: Niets lekkerder dan een 
strakke en hoge voorzet die je met het hoofd kunt binnenslaan. Jackie heeft vele onderscheppingen en zij is sterk aan de 
bal. Helaas wordt zij in een commentaar door een bepaald persoon op YouTube als 'lekker ding' omschreven. Er zijn nu 
helaas lieden die in de eerste plaats naar uiterlijk kijken en dan eventueel nog toevoegen "en ze kan nog goed voetballen 
ook." Voor ondergetekende, als liefhebber, is het voetbal oogstrelend. Ik heb ook zo mijn commentaar geleverd op 
YouTube: Spontane meiden die échte blijdschap tonen, zonder kapsones en zelfverheerlijking (lezen jullie dit, CR7 en 
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Zlatan, die zegt: "Als Cantona de koning van Manchester was, dan ben ik de god van Manchester"?). Bondscoach Sarina 
Wiegman laat het succes niet op zichzelf afstralen, als ware zij het brein achter de titel (lees je dit, Mourinho?)-zij zegt: 
"Wij hebben het gedaan." Bescheidenheid siert de mens. Ten slotte is er het geval-Lieke Martens, uitgeroepen tot beste 
speelster van het toernooi, en vorige week tot beste van Europa, in Monaco. CR7 mag zich gelukkig prijzen schouder aan 
schouder gestaan te hebben met, en in de schaduw van, LM11. Net als vele anderen heb ik genoten. Met betrekking tot 
ons kluppie: Laat het vlaggenschip inspiratie putten uit deze fantastische prestatie. 
 
Rob van der Liet          
 

7. Nieuwe wedstrijdvormen pupillen (herhaling) 

   

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

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/8734/infographic-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads
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8. Digitale app wedstrijdformulier veldvoetbal 

8.1. De Voetbal.nl app 
Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, man-of-the-match, wie rijdt er en in welke auto is er nog plek… 
en nog veel meer. Die gegevens vind je allemaal terug in de Voetbal.nl app en op de Voetbal.nl website. 
Met de app ben je altijd direct op de hoogte van al het nieuws van je eigen team en van je favoriete clubs, spelers en 
andere teams. Mocht je al gebruik maken van de Voetbal.nl app, dan dien je je even te registreren met het e-mailadres 
waarop je deze e-mail ontvangt. Ben je al met dit e-mailadres op Voetbal.nl geregistreerd? Dan heb je alles al goed voor 
elkaar! Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de app downloaden en je registreren met het e-mailadres 
waarop je deze e-mail hebt ontvangen. 
En niet onbelangrijk, kijk in de Voetbal.nl app ook direct goed naar je instelling voor je ‘zichtbaarheid’. Want daarmee 
bepaal jij of je door andere spelers als man of the match gekozen kan worden en of je foto en naam ook zichtbaar zijn 
in de app (en eventueel op de website van de club). Toch veel leuker als je alle foto’s en namen van je teamgenoten of 
andere teams terugziet in de app?! De zichtbaarheid pas je in de app aan bij Instellingen – Mijn persoonsgegevens. 

8.2. De app KNVB Wedstrijdzaken 
Naast de nieuwe Voetbal.nl app is er ook een vernieuwde KNVB Wedstrijdzaken app. Houd jij je op de club bezig met 
alle zaken rondom het wedstrijdformulier? Ben jij aanvoerder, teammanager, wedstrijdsecretaris of clubscheidsrechter? 
Download dan de vernieuwde app Wedstrijdzaken. Dé app waarmee je digitaal het formulier voor alle zaken rondom 
een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en tuchtzaken vastlegt. Registreer je in de app met het e-mailadres waar je 
deze mail op ontvangt. De inloggegevens en het wachtwoord voor Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken app komen 
overeen, dat maakt het allemaal net even wat makkelijker voor je. 
Wil je met een ander e-mailadres inloggen dan waarop je dit bericht hebt ontvangen? Neem dan even contact op met 
ons en geef dan aan welk e-mailadres wij als club voor je moeten vastleggen. 

https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/wedstrijdzaken/
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9. Jeugdnieuws 
Beste jeugdleden en ouders, 

Allereerst aandacht voor het in de inleiding al gemelde punt van aandacht. We zitten dit jaar met onze kinderen echt 

verlegen om actieve ouders, die samen de jeugd willen aansturen. Zie hiervoor ook: 

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-jeugdvoetbalbeleidsplan 

Meld u zich bij Ted Vesters van het bestuur of een ander bestuurslid. Ook ons vaste emailadres staat hiervoor ter 

beschikking: info@rkavic.nl 

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-jeugdvoetbalbeleidsplan
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9.1. Nieuwe opzet pupillenvoetbal 
Zoals u ongetwijfeld in de wandelgangen reeds hebt vernomen zal er met ingang van het seizoen 2017-2018 e.e.a. gaan 

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

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

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

regels gaan gelden.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

14 clubs 14 clubs 12 clubs 12 clubs 
  

Vakantieregio Zuid Vakantieregio's Midden en 
Noord 

Vakantieregio 
Zuid 

Vakantieregio's Midden en Noord 

      

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

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


 

20 september 2017   Nieuwsbrief september 2017.docx      Blz. 
13 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23/24 december VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

30/31 december VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

6/7 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

13/14 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

20/21 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 
 

27/28 januari * WD 13 WD 13 VRIJ VRIJ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

31 maart/1 april (evt. 2 
april) 

WD 20 WD 20 VRIJ VRIJ 
 

7/8 april WD 21 WD 21 WD 17 WD 17 
 

14/15 april WD 22 WD 22 WD 18 WD 18 
 

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

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

5/6 mei I/B I/B I/B I/B 
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Woensdag 9/donderdag 10 
mei 

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

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

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

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

2/3 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

9/10 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

16/17 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

 

B = Beker 

I = Inhaal 

WD = Wedstrijddag competitie 

Flexibele winterstop 

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

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

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

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

de A-categorie. 

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

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

reguliere competitie. 

Met sportieve groet    ,  

Ted Vesters, RKAVIC jeugd 
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10. Gaan we er weer voor?  
We gaan ervoor!!! 

De zomer loopt op z’n eind. We hebben kunnen 

genieten van Tom en Bauke, van Ranomi, van Daphne 

en Sifan , maar vooral van Lieke, Sherida, Sari, 

Stephanie, Mandy, Kika, Danielle, Jill, Jacky, Viviane, 

Shanice en al die meiden, die samen streden, soms de 

bal verloren, maar meteen terugveroverden, die elkaar 

zagen gaan en de bal gunden en zo het EK wonnen.  

‘Namen zeggen me niks, rugnummers moet ik hebben’, 

riep Theo Koomen, radioverslaggever in de Tour de 

France eens.  Wie zijn dit op de foto: 145, 24, zijn ze op jacht naar Bauke Mollema, op weg naar de zege in le Puy en 

Velay? Het publiek klapt voor de coureurs tot en met de laatste, met de bezemwagen in zijn rug. Want ook die, juist die 

verdient ondersteuning. 

De vakanties zijn weer voorbij, de bal gaat weer rollen. Vanwege de werkzaamheden was Escapade gesloten. De nieuwe 

toplaag van veld 2 ligt te glimmen in de zon. De grasvelden zien en ruiken frisgroen. Er is weer een hoop werk verricht, 

door Willem, Peter, Ton en hun ondersteuning. Alle respect.  

Het is weer september, we kunnen weer trainen, de bal voelen, combinaties op de mat leggen, werken aan wedstrijden, 

waar we door de prestatie met genoegen op terug kunnen kijken ook al oogstten we geen drie punten. 

De eerste wedstrijden voor de beker zijn al gespeeld. De mannen van RKAVIC-2, die bereid waren de positie van het 

eerste in te nemen, hebben een leerzaam duel tegen Ajax 2 uitgevochten. Respect voor de strijdlust, men telle de uitslag 

niet. Er is veel talent, dat op Ajax afkomt, en  hoopt door te breken, maar een beperkt aantal zal dat ook werkelijk doen. 

Maar op lager niveau is ook eer te behalen door met inzet van kwaliteit en enthousiasme iets op te bouwen. Dat 

verdient steun van supporters, ouders, oud-voetballers, de hele RKAVIC-familie. Bij RKAVIC kan het. Meiden enthousiast 

geworden van de Oranjekampoenen, kom over de drempel, maak een team, speel ook in ORANJE en wordt opvolger van 

Dineke (iedereen de groeten), Marlies, Caro, Magda, Jacqueline, Margriet, Liesbeth, Yvonne, Erica, Jacq, Martine, Marja, 

. . . . . . . , die ooit de KNVB Afdelingsbeker wonnen. Laten we er samen een mooi seizoen van maken, zodat we aan het 

eind vol van VIC zijn!  

 

Leo vd Vliet 
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Wat héééérlijk die nieuwe douches met 

automatische shampoo en haarversteviger 
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11. De KNVB aan het woord 
 
  

 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

WAT KUNNEN WE LEREN VAN CAMPINGVOETBAL?  

 

   

Zijn mailtje bracht mij terug in de tijd. Naar onze lange zomervakanties op de camping, waar we avonden 

achtereen voetbalden, totdat we de bal echt niet meer konden zien. Geen scheids of ouder die zich ermee 

bemoeide. Samen beslisten we over doelpunten, uitballen en overtredingen. 

 

Dit korte bezoekje aan memory lane bracht ik, nadat Gerrit Rietveld mij berichtte over zijn eigen vakantie in 

Frankrijk. Gerrit is projectleider van de KNVB en nauw betrokken bij de introductie van de nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen Onder 8 en 9, die vanaf aanstaand weekend landelijk worden ingevoerd. Hij 

vertelde over de geweldige tijd die hij had beleefd met zoon- en dochterlief. “Iedere avond zag ik op de 

camping hetzelfde fantastische fenomeen,” schrijft Gerrit. “Grote groepen kinderen kwamen samen om te 

voetballen met een plezier, dat is niet meer normaal.” Wat hem dit jaar extra opviel, was hoe de 

voetballertjes problemen oplosten. “Af en toe was het zo druk op het veld, dat de kinderen uit zichzelf 

kleinere teams gingen samenstellen. Waarna de spelers die niet meteen het veld in konden, braaf op hun 

beurt wachtten langs de lijn. Bij twee doelpunten was het wisselen.” 

 

Het campingvoetbal zette Gerrit Rietveld opnieuw aan het denken, vertelde de projectleider in zijn mail. Hij 

stelde zichzelf de vraag (en mij) of we deze voetbalbeleving niet nog meer konden doortrekken naar het 

clubleven, met als belangrijkste gedachte, dat ouders – net zoals op de camping – een praatje met elkaar 

maken en een gesprekje met de vaders en moeders van de tegenstander aanknopen. “Zo kunnen we samen 

genieten van onze kinderen en hoeft niemand zich met het spel te bemoeien.” 

 

Goed idee, toch zijn we daarmee ook bij een teer punt beland: de houding van volwassenen in het 

jeugdvoetbal. Willen ouders, trainers en spelbegeleiders werkelijk zien, dat het plezier én de ontwikkeling van 

de kinderen bij de nieuwe spelvormen voorop komen te staan? Beseft men voldoende wat het betekent om 

geen ranglijsten meer bij te houden en zonder scheidsrechter te spelen? 
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Dat blijft de vraag. Daarom zullen we in de komende weken alle betrokkenen bij de teams Onder 8 en 9 

blijven informeren over de nieuwe spelregels en KNVB-mensen gaan de komende weekenden bij veel 

verenigingen helpen om de introductie vloeiend te laten verlopen. 

 

Aan de kinderen zal het niet liggen. Zij zullen opgaan in het spel en straks niets liever willen dan de volgende 

wedstrijd spelen. Net als ik. Ik kon niet wachten tot de avond viel op de camping. Het moment waarop je de 

sterren van de hemel mocht schoppen en je je ouders, zittend op hun klapstoeltjes, zag lachen met de andere 

vaders en moeders. Hun redenatie was universeel en eenvoudig: ‘Als de kinderen het leuk hebben, hebben 

wij het ook naar onze zin.’ 

 

Veel plezier en geniet ervan.  

 

 

  
 

 


