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Jeugdnieuws 
 

Jaargang 3 - nummer 16 – 27 januari 2016 
 
 
Daar zijn we dan (eindelijk) weer! Het zestiende nummer van seizoen 2015-2016 van de 
RKAVICTORY is klaar! Heb je ook een bijdrage? Mail het naar jeugd@rkavic.nl. Wij zorgen 
ervoor dat het geplaatst wordt.  
 
Als je de RKAVICTORY op een ander of meer  e-mailadres(sen)  wil ontvangen, dan kan je 
dat via jeugd@rkavic.nl worden doorgegeven. 
 
En ... stuur de RKAVICTORY gerust door naar familie en vrienden. 
 

JAARGANG 3 NUMMER 16 
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    Front Office Informatie 

 
We hebben alvast voor de komende weken enkele teams aangewezen voor de Front 
Office. Wat was dat ook alweer? Zie hieronder alles wat je (in ieder geval) moet weten 
van de Front Office! 
 
 
Zaterdag 30-01 
 
08:15 - 09.00   F2   
09:15 - 10.00   E3  
11:00    D3 
 
 
Zaterdag 06-02 
 
08:15 - 09.00   F8   
09:15 - 10.00   E6  
11:00    D4 
 
De instructie is aanwezig op de club! 
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   RKAVIC D3 bezoekt AJAX - Vitesse 
    
Door de samenwerkingsovereenkomst tussen AJAX en RKAVIC, krijgt RKAVIC elk jaar 
vrijkaartjes voor een AJAX wedstrijd. Dit keer was het de D3 die de kaartjes kreeg. En ook 
nog eens voor een topper ook! AJAX - Vitesse. We hebben er wat foto's van. De kwaliteit 
van de foto's was ongeveer de kwaliteit van de wedstrijd, maar dat mocht de pret niet 
drukken! Kijk maar mee ... 
 

 
De D3 op de fiets naar de Arena 
 

 
Het uitdelen van de vrijkaartjes 
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Een wedstrijd moment (na 26 seconden was het al 1-0 voor AJAX, maar daar bleef het dan 
ook bij) 
 

 
Er waren wat ouders die mee moesten voor de begeleiding... (erg he?) 
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Of zaten die soms ook stiekum van de wedstrijd te genieten... 
 
 
Oftewel, het was een heerlijk avondje voetbal.
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   RKAVIC Competitiewedstrijden  : 

 
 
Datum  Tijd   Thuis     Uit 
 
 
30 jan  14:00 uur  FC Aalsmeer C4  RKAVIC C1   
 
  
30 jan  11:30 uur  Almere FC D3   RKAVIC D1   
30 jan  09:30 uur  RKAVIC D2   Alliance 22 D2 
30 jan  12:00 uur  RKAVIC D3   RODA 23 D10 
30 jan  13:00 uur  Legmeervogels D8  RKAVIC D4 
 
   
30 jan  08:30 uur  Buitenveldert sc E2  RKAVIC E1   
30 jan  10:15 uur  RKAVIC E3   Swift E5 
30 jan  11:00 uur  Legmeervogels E5  RKAVIC E4 
30 jan  10:15 uur  RKAVIC E5   Buitenveldert sc E10 
30 jan  11:30 uur  DCG E11   RKAVIC E6 
 
  
30 jan  11:00 uur  RODA 23 F2   RKAVIC F1 
30 jan  09:00 uur  RKAVIC F2   Ouderkerk F2 
30 jan  10:15 uur  RKAVIC F3   Hoofddorp s.v. F9 
30 jan  09:00 uur  RKAVIC F4   Badhoevedorp F4 
30 jan  09:00 uur  GeuzenM'meer F7  RKAVIC F5 
30 jan  09:00 uur  RKAVIC F7   Legmeervogels F9 
30 jan  09:00 uur  RKAVIC F8   Olympia Haarlem F2 
 
  
31 jan  11:30 uur  RKAVIC C1 (zon)  DSS C2 (zon)  
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    Uitslagen wedstrijden   : 
 
 
We hebben de uitslagen ... en de afgelaste wedstrijden ... 
 
C-junioren: 
RKAVIC C1   - DOB C1    3 - 1  
Nieuw Sloten sv C1 (zon) - RKAVIC C1 (zon)   1 - 9 
 
 
D-pupillen: 
RKAVIC D1   - Blauw-Wit Beursbengels D1  9 - 2 
Hoofddorp s.v. D2  - RKAVIC D2    8 - 1   
Amstelveen D5  - RKAVIC D3   afgelast  
RKAVIC D4   - FC Aalsmeer D7   4 - 0 
 
 
E-pupillen: 
RKAVIC E1   - SDZ E2     5 - 8  
AFC E7    - RKAVIC E3    3 - 1 
RKAVIC E4   - Sporting Martinus E10  9 - 3  
AMVJ E4   - RKAVIC E5    2 - 3 
RKAVIC E6   - Ouderkerk E9    7 - 3   
     
 
F-pupillen: 
RKAVIC F1   - DCG F1     3 - 2 
AFC F%   - RKAVIC F2   afgelast 
RODA 23 F6   - RKAVIC F3    4 - 1   
FC Aalsmeer F11  - RKAVIC F4    3 - 3  
RKAVIC F5   - FC Aalsmeer F10   1 - 2  
AMVJ F5   - RKAVIC F7   11 - 1 
IJmuiden F1   - RKAVIC F8   afgelast 
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    Wedstrijdverslagen : 
 
De goede voornemens om wedstrijdverslagen te schrijven voor de RKAVICTORY moeten 
door vele teams nog genomen worden denken wij ...  
 
 
Nieuw Sloten C1 – RKAVIC C1 Zondag 1-9 
 
Na het behaalde najaarskampioenschap hebben de jongens van Jeffrey & Elroy niet echt 
stilgezeten. Doorgetraind tot vlak voor kerst, wat rust tijdens de feestdagen zelf om 
vervolgens eerste week januari weer te starten met trainen. Een aantal jongens maakten 
tussendoor nog hun opwachting in de traditionele nieuwjaars wedstrijd tussen de Zon2 en 
zat-selectiemix, waarbij Nick, Menno & Nima zich zonder problemen staande hielden tussen 
de senioren e een welkome aanwinst waren voor Zon-2, hetgeen niet ongezien is gebleven 
bij de oudgedienden van de club die opmerkten dat de jeugd ‘eraan komt’. 
Nieuw Sloten uit, geen onbekende tegenstander want we hadden al tegen ze ‘gebekerd’ in 
het begin van het seizoen en toen makkelijk gewonnen, maar dat zegt natuurlijk niets, zij 
waren 2e geworden in hun poule dus niet onderschatten. Voor de wedstrijd werden ‘en 
passant’ nog even een aantal nieuw trainingspakken uitgereikt, welke mogelijk zijn gemaakt 
door: Divine & Delicious (http://www.divine-delicious.nl/nl/home/), waar een bescheiden 
kampioensfeestje al niet goed voor kan zijn. 
Dan de wedstrijd zelf. RKAVIC begon scherp aan de wedstrijd met zeer verzorgd combinatie 
voetbal, en aan het commentaar van de coaches te horen precies zoals de bedoeling was. 
De tegenstanders werd als snel weggespeeld met de ene mooie combinatie na de andere 
waarbij alle elementen van mooi voetbal (wisselpass, dubbele 1:2, steekbal, no-look pass, 
stiffie, passeractie) de revue passeerden, wat hadden een aantal mensen langs de lijn dat 
graag de avond ervoor in de Arena ook graag gezien. Als snel liep RKAVIC uit naar 4-0, 
waarbij de knal van Luc van ruim 20 meter van grote schoonheid was. Wie er allemaal 
hebben gescoord, geen idee… het ging snel. 1-5 met rust gaf aan dat de wedstrijd wel al was 
gespeeld. In het 2e bedrijf was het voetballend allemaal wat minder, werden de mannen 
wat slordiger, kansjes werden makkelijk gemist en Nieuw Sloten kwam wat meer op de helft 
van RKAVIC, zonder echt voor gevaar te zorgen overigens. 
RKAVIC scoorde uiteindelijk nog 4 keer zodat de eindstand dezelfde was als de eerdere 
bekerwedstrijd, 1-9, een zeer ruime overwinning dus weer. Komende week wacht een 
thuiswedstrijd, om 11.30 uur tegens DSS, dus komt dat zien, verpats de kaarten voor Ajax 
en kom gezellig naar Escapade. 
 
Met sportieve groet, 
NR.6 
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RKAVIC D1 - Blauw-Wit Beursbengels D1  9 - 2 

De oranje-zwart-witte trein dendert ook in 2016 door ! 

Gisteren stond de eerste competitiewedstrijd van de 2e Klasse 05 op het programma tegen 
Blauw-Wit Beursbengels D1. De D1 van de gevallen Amsterdamse oud-profclub uit Sloten, 
FC Blauw-Wit Amsterdam, die na een fusie met VV De Beursbengels op 1 juli 2015 dus 
officieel blijft voortbestaan als Blauw-Wit Beursbengels. 

De opstelling was als volgt: 

21. Daniël Lange 
2. Victor de Koning 
3. Joy Naha 
13. Timo Baas 
12. Jasper van de Graaf 
6. Vince Voorwinde 
8. Yannick Wong Swie San 
10. Ralph de Longte 
11. Casper van Rijswijk 
7. Walid Outaten  
9. Abel Abraha (C) 

Wisselspelers: 

4. Daan Verheij 
5. Kors Jurriën 
17. Noël Martinez 

Al voor de wedstrijd begon hadden wij een goed gevoel over de wedstrijd. De zon scheen, 
het weer was aangenaam. Niet alleen vanwege het vertrouwen in onze eigen kunnen, maar 
ook vanwege het feit dat wij een goede warming-up achter de rug hadden en zagen dat 
Blauw-Wit Beursbengels D1 pas om 11.29 (de wedstrijd begon om 11.30) het veld op 
kwamen om vervolgens in een minuut tijd nog een soort van warming-up proberen te 
produceren. 

Het effect bleek zichtbaar. Al in de tweede minuut was het raak. Na een goede aanval was 
het Casper die op aangeven van Abel de 1-0 binnen schoot. Drie minuten later schoot Ralph 
een vrije trap uitstekend binnen vanaf 18 meter. Het begin van een walk-over. Weer een 
minuut later was het Abel die via zijn karakteristieke wijze op kracht en techniek in de 
zestien meter 3 man van Blauw-Wit Beursbengels passeerde en voor de 3-0 tekende. Het 
bleef eenrichtingsverkeer en via een actie van Abel die de bal terug liet vallen op Jasper 
werd het 4-0. Twee minuten later was het Vince die doorkwam via de rechterkant en zag 
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zijn voorzet in eigen goal gewerkt door de centrale verdediger van Blauw-Wit Beursbengels, 
5-0. Na een goede passeerbeweging van Ralph en voorzet was het Walid die uitstekend 
voor zijn verdediger kwam en vlak voor rust de 6-0 binnen schoot. 

Vlak na rust had de D1 een moment nodig om diezelfde scherpte en focus te hervinden als 
van de eerste helft, aangezien de weerstand nihil was. Er werd op dat moment niet scherp 
verdedigd en hier wist de linksbuiten van Blauw-Wit Beursbengels D1 van te profiteren, 6-1. 
Daarna wisten wij ons weer te herpakken. Na een lange solo van Abel wist hij zichzelf voor 
de keeper van de tegenpartij te zetten en de 7-1 binnen te schieten. Na een spaarzame 
aanval van Blauw-Wit Beursbengels en een poging tot een voorzet was het Joy die de bal 
ongelukkig over de kansloze (jarige) Daniël heen werkte, eigen goal, 7-2. Na een paar goede 
aanvallen waarin zowel Casper als Jasper nog voor de 8-2 en 9-2 wisten te zorgen vond 
scheidsrechter Nick Vesters het niet nodig om blessuretijd toe te voegen en floot af. 

Nogmaals dus een uitstekend begin, en een signaal naar de rest dat wij wederom de 
gedoodverfde titelkandidaat zijn in de competitie. Klasse jongens! 

Voordat wij zaterdag 30 januari weer aantreden voor de competitie uit tegen FC Almere D3 
spelen wij woensdagavond om 18.30 de laatste (top)oefenwedstrijd van januari tegen de 
nummer 9 van de Hoofdklasse F, Forum Sport D1. 

Neem zoveel mogelijk supporters mee naar ons gezellige en mooie Sportpark Escapade! 

Tot dan! 

 

RAVIC E4 – Sporting Martinus E10 
 
It giet oan! Op zaterdag 23 januari kon onze wedstrijd tegen Sporting Martinus E10 toch 
doorgaan! 
Het was nog even onzeker, omdat ons veld 3 was afgekeurd.  Gelukkig konden we terecht 
op veld 1B.  Op dit veld hebben we al menig goede partij gespeeld, dus we waren heel blij 
dat het doorging.  De jongens hadden namelijk al een lange winterstop achter de rug en 
waren opgeladen om weer uit de startblokken te schieten.  
Helaas waren Nir en Ron deze keer er nog niet bij.  Echter de E4 is ook van nieuw bloed 
voorzien: Wisdom Teklu – prachtige voetbalnaam, hard schot en een sterke wil!  De jongens 
kenden elkaar al van de trainingen en waren zeer happy met deze nieuwe aanwinst! En dat 
zou ook blijken in het vervolg. De opstelling waarin we starten: Edward op doel (werd in de 
2e helft vervangen door Naoki), Noam George, Dante en Noam Smith vormden de 
verdediging.  Naoki en Wisdom stonden op het middenveld en Roman was de spits. Yoran 
stond de eerste minuten reserve. Gedurende de wedstrijd hebben we veel gewisseld omdat 
de lange rustpauze blijkbaar toch had gezorgd dat enkele jongens al snel met een steek in 
hun zij naar de kant moesten.  Dat zou ook kunnen komen door de sterke wil om snel te 
voetballen, rap te scoren en te laten zien dat de E4 een top elftal is. 
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Helaas werden we in de eerste paar minuten verrast door Martinus.  Grote jongens, maar 
niet onverslaanbaar. Dit werd opgemerkt tijdens de warming-up. Het viel dus tegen dat we 
met 0-1 achter kwamen door een verraderlijke aanval van hun beste speler.  Maar dat lieten 
de jongens niet nog een keer gebeuren. Al snel gaf Roman een van zijn vele assists (6x) deze 
dag.   
 

  
 
Nu niet een keer als topscorer maar als aangever.  Yoran prikte deze voorzet lekker binnen 
1-1 en hij stond er net in! Roman, Wisdom en Yoran speelden voorin of ze al jaren 
samenspeelden en Edward, de beide Noams en Dante hielden de deur op slot!  Mooie dat 
veel mensen langs de kant hebben beleefd hoe leuk dit team samenwerkt en vecht voor 
elkaar! Er was geen houden meer aan.  Het werd 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1 totdat de storm 
ging liggen. De score werd later 7-2, 8-2, 8-3 en uiteindelijk 9-3!  De aanvallen golfden over 
Martinus heen en de score was nog laag gezien het aantal kansen en schoten op doel!  
 
 
Roman scoorde uiteindelijk 2 keer, Yoran 3 keer en onze nieuwe speler Wisdom 4 keer! De 
mooiste was een solo langs alle spelers van Martinus!  Top gedaan Wisdom! 
 

   
 
Eigenlijk ‘scoorde’ Noam George de mooiste.  Van grote afstand schoot Noam George 
helaas over, maar plofte direct in een blauwe container, een regelrechte driepunter! Dit 
zorgde voor veel plezier, niet alleen aan de zijlijn! De verdediging zorgde vandaag voor de 
stabiele factor waarop de aanval kon excelleren! Keepers Naoki en Edward gaven bijna niets 
weg. En we zijn nog steeds aan het leren: Noam Smith leerde zaterdag het fenomeen met 
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zijn wreef schieten (Noam had de neiging altijd met zijn punt te schieten) en schoot direct 
zijn penalty in de kruising! Dat belooft wat! 
Dante, Roman, Naoki, Noam G, Edward, Yoran, Noam S en Wisdom prachtig gedaan, wij zijn 
trots! 
 

   
Dank aan alle ouders en broertjes, zusjes en overige familieleden.  
 

  
Blijf ons steunen! 
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     Wolfies 

 
De Wolfies hebben weer enthousiast getraind!  
Ook hier zouden we graag wat foto's willen plaatsen van de Wolfiestraining. 
Dus maak ze en stuur op !
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   De Jarigen van de komende week 
          

    
     
 
Wij feliciteren alvast onze RKAVIC Jarigen van de komende week! 
 
Maurits Koopdonk   27 januari   13 jaar 
Otman  Kharchich   30 januari  12 jaar 
 
 
 
 
 
 

    
 
 


