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Jeugdnieuws 
 

Jaargang 3 - nummer 17 – 3 februari 2016 
 
 
Het zeventiende 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 17 
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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 06-02 
 
08:15 - 09.00   F8   
09:15 - 10.00   E6  
11:00    D4 
 
Zaterdag 13-02 
 
08:15 - 09.00   F5   
09:15 - 10.00   E5  
10:45    E4 
 
De instructie is aanwezig op de club! 
 
 
 

  Assistentie gezocht bij de circuittraining E-F 
 
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die zouden kunnen assisteren bij de Circuitrainingen. 
Door omstandigheden hebben 2 trainers aangegeven te moeten stoppen. Er is dus hulp 
nodig om de circuitraining in goede banen te leiden. Dus mocht u het leuk vinden om te 
doen en tijd hebben, meldt u zich dan aan! 
U kunt zich opgeven bij Marciano Vermeer via: mrh.vermeer@rkavic.nl 
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    TOERNOOI-AGENDA 
 
Noteer alvast in de agenda de data waarop je team een toernooi heeft. Zet het op de team 
whatsapp, etc.   
 
DATUM   WAAR     WIE 
 
26-mrt   VVC (Nieuw Vennep)  D-pupillen en F-Pupillen (alle teams) 
27-mrt   VVC (Nieuw Vennep)  C-Junioren (alle teams) 
28-mrt   VVC (Nieuw Vennep)  E-Pupillen 
15-mei   Blauw Wit   D1 & C1-zondag 
22-mei   VUC (Den Haag)  D1 
28-mei   Cuijck    C1-Zondag (Aviko Cup) 
29-mei   Cuijck    C1-Zondag (Aviko Cup) 
28-mei   Abcoude   D2 / D3/ D4 
28-mei   Legmeervogels  E1, E3, E4, E5, F2, F3, F4, F5  
29-mei   Legmeervogels  F1 Super F1 toernooi 
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   Van Wolfje naar F-pupil 
 

Wij krijgen geregeld de vraag hoe het zit met de overgang van Wolfjes naar de F-pupillen. In 
dit schrijven willen wij daar wat opheldering over geven. In principe wordt de door de KNVB 
gehanteerde leeftijdsindeling gehanteerd, onderstaande voorbeeld is de indeling voor 
seizoen 2015-2016.  
 
Leeftijdindeling 

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in lettergroepen: junioren A-B-C en pupillen D-
E-F. In elke letter zitten de spelers die geboren zijn in een bepaald jaar. Bepalend daarbij is 
de leeftijd, die de voetballer of voetbalster op 31 december van het betreffende 
kalenderjaar heeft. Voor het seizoen 2015-2016 wordt bepaald in welke leeftijdscategorie 
de speler of speelster hoort. 

Leeftijdsgroep   Leeftijd  Geboren in 

Mini's (Wolfies)  5 - 6 jaar  2009 - 2010 

F-Pupillen   6 - 8 jaar  2007 - 2008 

   
Zoals gesteld wordt dus aan de start van het seizoen op basis van de leeftijd op 31-12 
bepaald in welke categorie een speler komt. 
 
Uiteraard zijn hier uitzonderingen op mogelijk aangezien leeftijd natuurlijk niet alles 
bepalend is, maar ook voetbaltechnische zaken en sociaal emotionele factoren hier een rol 
kunnen spelen. Het ene kind kan eerder of later klaar zijn om F'je te worden. 
 
Een eventuele tussentijdse overstap kan dus wel, maar zal altijd in overleg met zowel 
trainers van de Wolfjes & trainers van de F-pupillen moeten gebeuren. Er moet immers 
worden gekeken of en waar er plaats is voor de nieuwe F-pupil. 
Dit zal vervolgens aan het bestuur moeten worden voorgelegd zodat deze ook de 
inschrijving bij de KNVB kan regelen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ted Vesters 
RKAVIC bestuur jeugd 
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   RKAVIC Competitiewedstrijden  : 

 
 
Datum  Tijd   Thuis     Uit 
 
 
6 feb  12:00 uur  RKAVIC C1   UNO vv C3   
 
  
6 feb  09:00 uur  RODA 23 D3   RKAVIC D1   
6 feb  09:00 uur  ODIN 59 D2   RKAVIC D2 
6 feb  09:30 uur  SDW D5   RKAVIC D3 
6 feb  12:00 uur  RKAVIC D4    Buitenveldert sc D7 
 
   
6 feb  08:45 uur  AFC E3    RKAVIC E1   
6 feb  08:30 uur  Arsenal ASV E4  RKAVIC E3 
6 feb  11:00 uur  RODA23 E11   RKAVIC E4 
6 feb  11:30 uur  Amstelveen E6  RKAVIC E5 
6 feb  10:15 uur  RKAVIC E6   Badhoevedorp E8 
 
  
6 feb  09:00 uur  RKAVIC F1            Nieuw West United SV F1 
6 feb  09:00 uur  Pancratius F3   RKAVIC F2 
6 feb  09:00 uur  RCH F3    RKAVIC F3 
6 feb  08:45 uur  Sporting Martinus F10 RKAVIC F4 
6 feb  10:00 uur  DWS F5   RKAVIC F5 
6 feb  09:00 uur  Hertha F4   RKAVIC F7 
6 feb  09:00 uur  RKAVIC F8   Hoofddorp s.v. F5 
 
  
7 feb  09:00 uur  Sporting Almere C3 (zon) RKAVIC C1 (zon)
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    Uitslagen wedstrijden   : 
 
 
We hebben de uitslagen ... en de afgelaste wedstrijden ... 
 
C-junioren: 
FC Aalsmeer C4  - RKAVIC C1    3 - 8  
RKAVIC C1 (zon)  - DSS C2 (zon)    4 - 1 
 
 
D-pupillen: 
Almere FC D3   - RKAVIC D1    0 - 5 
RKAVIC D2   - Alliance 22 D2    1 - 0   
RKAVIC D3   - RODA 23 D10    9 - 0  
Legmeervogels D8  - RKAVIC D4    1 - 1 
 
 
E-pupillen: 
Buitenveldert sc E2  - RKAVIC E1    8 - 1  
RKAVIC E3   - Swift E5    5 - 2 
Legmeervogels E5  - RKAVIC E4   7 - 12  
RKAVIC E5   - Buitenveldert sc E10   2 - 3 
DCG E11   - RKAVIC E6    2 - 6   
     
 
F-pupillen: 
RODA 23 F2   - RKAVIC F1   afgelast 
RKAVIC F2   - Ouderkerk F2    0 - 3 
RKAVIC F3   - Hoofddorp s.v. F9   1 - 3   
RKAVIC F4   - Badhoevedorp F4   3 - 3  
GeuzenM'meer F7  - RKAVIC F5   afgelast  
RKAVIC F7   - Legmeervogels F9   5 - 7 
RKAVIC F8   - Olympia Haarlem F2  3 - 14 
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    Wedstrijdverslagen : 
 
 
RKAVIC C1 - DSS C2 
 
 
De tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen was tegen DSS C2 uit Haarlem. Nadat de 
eerste wedstrijd overtuigend gewonnen was en vooral ook met goed voetbal, was de 
verwachting dat dat nu 'nog' beter zou zijn. Vol goede moed stonden de jongens klaar voor 
de aftrap, nadat er eerst nog van speelhelft gewisseld was. Poeh hé, dat was een eind lopen 
voor Joey!  
Maar vanaf het begin bleek al snel dat goed voetbal even niet ging lukken vandaag, ondanks 
een super snelle voorsprong.  De passing was niet zuiver, alles gebeurde op 2 m2 en de 
tegenstander had er flink de beuk in. Dan maar op wilskracht. Maar door die inzet werd de 
vrije man nog wel eens niet gezien of gehoord en werd het er voetballend niet beter van. 
Desondanks gingen we met een 3-1 voorsprong de rust in.  
 
Na de rust en de thee ging het wel weer wat beter. Waarschijnlijk hadden Jeffrey en Elroy 
de jongens er weer even aan herinnerd hoe je ook alweer moest voetballen. Ondanks het 
iets betere veldwerk werd er nog maar 1x gescoord. Eindstand 4-1.  
 
Het leert maar weer dat de ene wedstrijd de andere nog niet is en dat je altijd 
geconcentreed moet blijven. En vooral met concentratie gaat het misschien lukken om die 
100 doelpunten te maken. Uitdaging misschien? 
 
Een sportieve groet! 
 

'IJzersterke tweede helft D1 laat FC Almere D3 kansloos' 

Gisteren de tweede competitiewedstrijd op het programma van het voorjaar uit tegen FC 
Almere D3. 

Voor aanvang van de wedstrijd wisten wij dat FC Almere extra gemotiveerd zou zijn, 
aangezien zij na de afgelaste wedstrijd van vorige week tegen Sporting Almere voor het eerst 
zouden aantreden in de nieuwe competitie. 

De opstelling: 

1. Ties 
13. Timo 
3. Joy 
5. Kors 
12. Jasper 
6. Vince 
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18. Noah 
8. Yannick 
11. Casper 
14. Sander 
9. Abel (C) 

Wisselspelers: 

2. Victor 
4. Daan 
7. Walid 
10. Ralph 
15. Michael 

De weersomstandigheden waren erbarmelijk, het was koud, nat, en het waaide ook nog 
eens hard. Vanaf minuut één hadden wij problemen hiermee om te gaan. Uiteraard is dat 
geen excuus aangezien ook de tegenstander hiermee te maken had, maar voor een 
voetballende ploeg zoals onze D1 leverde dat de nodige problemen op in balbezit. 

Na een aantal grote kansen van de kant van Almere die niet verzilverd werden, (mede 
dankzij uitstekend keeperswerk van de teruggekeerde Ties) was het Casper die vlak voor 
rust op aangeven van Sander de 0-1 binnenschoot. Het spel bleef echter onnauwkeurig en 
er moest iets veranderen de tweede helft. 

De sterk spelende Kors moest zich helaas met een blessure laten vervangen door Victor en 
de nog niet honderd procent fitte Ralph kwam in het veld voor Yannick. 

In de tweede helft was er een compleet ander spelbeeld zichtbaar en konden wij 
conditioneel profiteren t.o.v. FC Almere en 'er overheen gaan'. Wederom was het Casper 
die het net wist te vinden vlak na rust, 0-2. De debuterende en goed spelende Noah die 
normaal gesprokende in de D2 voetbalt maakte op schitterende wijze via de onderkant van 
de lant 0-3. Een bekroning voor hem op zijn eerste competitiewedstrijd bij de D1. 

Na een aantal goede combinaties en aanvallen waarbij zowel Abel als voor de derde keer 
Casper voor de 0-4 en 0-5 zorgden was het gedaan met FC Almere. Helaas werden de 
volgende grote kansen niet meer verzilverd maar kon er toch tevreden teruggekeken 
worden op een verre uitwedstrijd onder lastige weersomstandigheden, die wij na een 
moeizame eerste helft puur op discipline en kwaliteit naar onze hand hebben weten te 
zetten. 

Wederom een klasse prestatie van de D1! Zaterdag 6 februari gaan wij op bezoek bij 
stadsgenoot RODA '23 en nemen wij het op tegen de D3. Zij zullen uitermate gebrand zijn 
na de eerste twee wedstrijden uit de competitie allebei verloren te hebben tegen zowel 
Waterwijk D2, als Blauw-Wit Beursbengels D1. 



  9 
 

Aanstaande woensdag tussendoor nog een oefenwedstrijd thuis tegen CTO '70 D1 uit 
Duivendrecht, de nummer 6 uit de 1e Klasse 05. 

FC Almere D3 - RKAVIC D1 0-5 

*Met wederom dank aan onze huisfotograaf Remco Verheij voor de foto's ! 

 
 



  10 
 

 
 
 

 
 
 



  11 
 

RKAVIC D3 - RODA 23 D10 (uitslag: 9 - 0) 
 
Gelukkig kon de D3 op kunstgras de eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie spelen. 
Tegenstander RODA 23 D10.  Al snel bleek dat de D3 weinig te vrezen had voor deze 
tegenstander. Binnen vijf minuten stond de 1-0 al op het scorebord en RKAVIC ging rustig 
door met aanvallen. Echter, soms was het een foutenfestijn van heb ik jou daar. Blind de bal 
wegrammen, terwijl er genoeg tijd was om even rustig aan te nemen en rond te kijken. 
Soms een balletje onder de voet door laten rollen, want er werd alvast rondgekeken waar 
vervolgens naar toe gespeeld moest worden. En dan juist op het moment dat je dacht 'wat 
doen ze?', kwam er weer een splijtende pass zo in de loop meegegeven aan de voorhoede. 
En die acties resulteerden in enkele zeer mooie goals. De ruststand van 5-0 was dan ook 
niet zo gek. 
In de tweede helft veranderde er wenig aan het wedstrijdbeeld. Het was eigenlijk een kopie 
van de eerste helft, waarin de score dus bijna verdubbelde. We eindigden de wedstrijd dan 
ook met 9-0. 
 
 
 
Legmeervogels E5 - RAVIC E4  
 
Oei, vrijdag 29 januari in de whatsapp groep van de E4 plotseling 3 berichten achter elkaar.  
Dat betekent niet veel goeds. Noam George, Dante en Edward alle drie geveld door 
griep……Een groot gedeelte van ons fundament zou niet aanwezig zijn!  
Zaterdag 30 januari, de dag waarop we zouden spelen tegen Legmeervogels E5 voorspelden 
de weergoden zeer slecht weer.  Om 11:00 uur zouden wij aanvangen, om 09:00 uur nog 
geen bericht over een afgelaste wedstrijd.  Inmiddels hadden we als ouders van het team al 
veelvuldig contact met elkaar en verbaasden we ons over het doorgaan van de wedstrijd. 
Yoran en Naoki waren ook lichtelijk geblesseerd, dus de vooruitzichten waren niet al te 
best. Maar met deze 7 spelers zouden we het moeten doen: Naoki, Noam Smith, Yoran, 
Roman, Wisdom, Nir en Ron. Gelukkig waren de laatste twee er weer bij!  Het moest 
vandaag ook een beetje in een fantasie-opstelling.  We gingen van start met Naoki (op eigen 
verzoek) op doel. Ron en Noam in de verdediging.  Wisdom, Yoran en Roman op het 
middenveld en Nir als diepste spits.  Dat dit elftal leuk speelt weten we al even, maar dat zij 
zelf soms regelden wie er daadwerkelijk in de spits stond op bepaalde momenten was mooi 
om te zien.   
Bij het begin van de wedstrijd was het nog droog.  Een harde wind was zeer aanwezig, maar 
nog geen grote plensbuien…..Donkere luchten pakten zich samen boven veld 1B, maar er 
gebeurde nog niets……. Of toch wel?  Voordat iedereen goed en wel geïnstalleerd was 
(ouders weer voltallig aanwezig en ‘warm’ bij elkaar gekropen in de dug-out) lag de bal al in 
het doel van de tegenstander.  Roman, op nieuwe schoenen, soleerde langs alle verdedigers 
en kapte iedereen met links en rechts uit en schoot met rechts binnen!  Niemand had de bal 
aangeraakt!  Zou dit de zon zijn die doorbrak….?  De 2e jaars Vogels keken elkaar aan en 
dachten: wat gebeurt hier?  Niet lang daarna was het weer Roman die de 0-2 scoorde.  De 
zon brak niet door, het weer werd zelfs slechter, maar 2-0 voor is natuurlijk prima! Naoki 
liet maar 1 bal door in de 1e helft 1-2, maar stond werkelijk de beste wedstrijd van het jaar 



  12 
 

te keepen.  Met handen, voeten en hoofd hield hij de ballen eruit.  Dat gaf vertrouwen!  
Wisdom schoot al snel de 1-3 binnen.  Voor de rust scoorde Roman 1-4, die boterham met 
pindakaas in de ochtend had zijn werk goed gedaan.  Iedereen speelde zeer geconcentreerd 
en hielp elkaar waar het kon. We hadden gelukkig wind mee, en er kon nog normaal 
gevoetbald worden tot het einde van de 1e helft - de hel brak los… De donkere lucht loste 
zijn zware lading.   
 

 
Donkere wolken pakken zich samen boven Legmeervogels! Maar uiteindelijk niet voor 
RKAVIC… 
 
De 2e helft moest nog beginnen en de scheidsrechter had warm binnen gezeten, toen 
iedereen besefte dat dit eigenlijk gekkigheid was dat we nog aan het voetballen waren.  We 
hadden nu niet alleen wind tegen, die inmiddels windkracht 6 had gekregen, maar ook de 
slagregens waren koud en hard…. Spelers en coach werden drijfnat, jongens kregen het 
ijskoud (onder wie natuurlijk onze keeper Naoki). De wedstrijd was losgeslagen… goals 
vielen plotseling ook binnen aan onze kant 2-4 en al snel, 3-4.  Zouden we door de 
omstandigheden ten onder gaan?  Maar nee, wakker geschud door het heen en weer 
rennen van de coach……was het toch weer Rkavic. Met name Wisdom kreeg het op zijn 
heupen en scoorde 3-5.  Roman scoorde nog 3-6 en Wisdom wederom 3-7 en 3-8! Het weer 
was nu superslecht en de coach probeerde zoveel mogelijk de jongens in beweging te 
krijgen. 
Drijfnat zagen we het spel op en neer golven en nu was het de beurt aan een ontketende 
Yoran die uiteindelijk zeer goed profiteerde van de ontstane chaos in de wedstrijd en zijn 
snelheid benutte om er 4 in het net te jagen.  Bijna identieke goals met een snelle uitval en 
afstandsschot! Dat Legmeervogels de bevroren Naoki een aantal keren passeerde deerde 
ons niet meer.  Het gaat er uiteindelijk om dat je meer goals maakt dan je tegenstander!  
Door het ellendige slechte weer met zeer harde wind en veel regen was het af en toe alle 
hens aan dek, maar de verdedigers Ron en Noam hielden samen met Naoki heel veel tegen!  
Nir was fantastisch om in deze omstandigheden rustig te blijven passen, wat een 
geweldenaar!  Yoran, Wisdom en Roman verdeelden de goals netjes, ieder 4!  De uitslag 
leek op korfbal, 7-12!  Maar ondanks de extreme omstandigheden: kou, regen, wind en 
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alles wat verder tegenzat hebben de jongens geweldig gespeeld! Dank voor al jullie inzet en 
harde werk.  Het is een groot plezier!  De penalties hebben we afgelast en zijn meteen 
huiswaarts gegaan.  Snel onder de warme douche of in bad.  Dank pappa’s en mamma’s ook 
bij deze omstandigheden voor jullie trouwe support.  We staan bovenaan! 
Ps. Ilona, ondanks het weer heb je het toch weer gepresteerd om enkele foto’s te maken, 
dank! 
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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! 
 
Bruno Lania    05 februari    9 jaar 
Eli Samander    05 februari    9 jaar 
Nolan de Kort    06 februari   12 jaar 
Falah Gaba    08 februari   13 jaar 
Alec Breukhoven   08 februari   15 jaar 
Abel Abraha    09 februari   13 jaar 
 
 
 
 
 
 

    
 
 


