Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie
V.V. Cabauw
Jeugdvoetbalbeleidsplan
(2013/2018) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Basis’

Seniorenvoetbalbeleidsplan
(2013/2018) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Bal’

Nieuws vanuit de Cabauwse voetbalpraktijk en aanverwante informatie

Wij inmiddels in de feestmaand ‘december 2017’ zijn beland, en er voor deze maand nog veel
voetbal- en nevenactiviteiten op de kalender staan.
De Voetbal Technische Commissie/Organisatorische Jeugd Commissie V.V. Cabauw - onder het
motto ‘De jeugdvriendelijke voetbalvereniging Cabauw’ - op donderdagmorgen 28 december 2017
voor de twaalfde achtereenvolgende voetbaljaargang een zaalvoetbalactiviteit/voetbalclinic
organiseert voor onze eigen J- en M O’11 t/m J O’7-pupillen en de Cabauwters in sporthal ‘De
Wiekslag’ te Lopik. De uitnodiging, inclusief tijdstip en speelduur voor de spelers en speelsters,
volgt via de betrokken begeleiders.
Wij als jeugd- en seniorenbeleidskader in zowel voetbaltechnisch als organisatorisch opzicht
alweer volop bezig zijn met het aankomende/nieuwe voetbalseizoen 2018/2019.
Afkeuringen in district West II van de KNVB moeten geschieden conform het protocol, zoals
beschreven in het informatiebulletin Consulaire Zaken. De inhoud van dit document geldt voor
de consul als verplichte leidraad voor eventuele afkeuringen, bijvoorbeeld ten aanzien van de
rangorde van teams.
Het op donderdag 07 december nationale én internationale vrijwilligersdag is. Vrijwilligers maken
het verschil - ook bij V.V. Cabauw!

Iedereen fijne feestdagen toegewenst!
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Bezetting trainingsveld op zaterdag en zondag (bij afgelasting of geen
programma)
Koning Winter regeert in de komende
maanden. Dit betekent, dat er regelmatig
wedstrijden worden afgelast, en teams van
V.V. Cabauw tijdens inhaalweekeinden en/of
de winterstop geen competitieverplichtingen
hebben.
Bij afgelasting of indien een team geen
wedstrijd heeft op zaterdag of zondag, is het -

onder voorbehoud dat het trainingsveld
bespeelbaar is - altijd mogelijk met de
senioren, junioren en de pupillen te trainen.
Bij onbestendig weer is consul Hans van Kats,
coördinator Beb Overbeek of een door hen
aangewezen vervanger degene die het
trainingsveld wel of niet vrijgeeft.

Om te voorkomen dat (te) veel teams op dezelfde tijd gaan trainen, stellen wij voor de volgende tijden
voor het trainingsveld in acht te nemen:

Zaterdag Junioren & Pupillen (jongens/meisjes)
09:00 uur - 10:15 uur: Cabauwters /J O’7 (viertallen)/ J O’9 (zestallen)
10:00 uur - 11:15 uur: J O’11 & M O’11 (zeventallen)
11:00 uur - 12:15 uur: J O’13 & M O’13 (elftallen)
12:00 uur - 13:15 uur: J O’15 & M O’15 (elftallen)
13:00 uur - 14:15 uur: J O’17 & M O’17 (elftallen)
14:00 uur - 15:15 uur: J O’19 & M O’19 & vrouwen zaterdag (elftallen)
Veldgedeelten: in overleg met Hans van Kats en/of Beb Overbeek of diens vervanger nader te
bepalen
Zondag Senioren (mannen/vrouwen)
09:00 uur - 16:00 uur
Tijdstip en veldgedeelten in overleg met Hans van Kats en/of Beb Overbeek of diens vervanger
nader te bepalen
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Om de trainingsvelden via dagelijks onderhoud in redelijke staat te kunnen
houden, is het van cruciaal belang dat het trainingsveld en het tweede veld na iedere
trainingsavond ‘schoon’ worden opgeleverd. Dit betekent: doeltjes aan de kant, pionnen van het
veld et cetera. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Jaarlijks wordt V.V. Cabauw, evenals andere verenigingen, geconfronteerd met
stijgende energielasten. Het streven van onze vereniging is erop gericht de komende jaren de
energiekosten terug te dringen, en de beoogde besparing effectiever te benutten ten behoeve van
ons voetbalbedrijf. Wij doen daarom een beroep op alle trainers, leiders van onze jeugdteams en
seniorenteams om na de laatste training of avondwedstrijd de veldverlichting zo snel mogelijk uit
te doen.

Gewijzigde promotie-/degradatieregeling seizoen 2017/2018 veldvoetbal!
Standaardelftallen (eerste elftallen mannen) zondagvoetbal district West II
Standaard derde klasse A t/m D
•
•

•
•

De kampioenen promoveren naar de tweede klasse.
De periodekampioenen van de derde klasse A t/m D spelen volgens een vastgesteld schema
(samen met de nummers 12 en 13 van de tweede klasse C en D) promotie-/degradatiewedstrijden
voor twee (2) plaatsen in de 2e klasse.
Omdat er maar één poule in de vierde klasse is, zijn er geen herkansers in de derde klasse. De
nummers 12 en 13 van de derde klasse A t/m D handhaven zich dan ook in de derde klasse.
De nummers 14 van de derde klasse A t/m D degraderen naar de vierde klasse.
Standaard vierde klasse A

•
•

De kampioen en de drie periodekampioenen promoveren naar de derde klasse.
Er is geen degradatie naar de vijfde klasse.

Veranderingen als gevolg van de speeldagenkalender en latere start van de
competitie
Met de introductie van de nieuwe speeldagenkalender is er, naast de latere start van de competitie,
nog een aantal andere zaken veranderd. Daarnaast willen wij graag nog even de aandacht vestigen op
een aantal andere belangrijke onderwerpen.
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Flexibele winterstop
In de periode van 27/28 januari tot en met 03/04 maart 2018 - i.e. na de reguliere winterstop - is er
sprake van een flexibele winterstop. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier
wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen binnen deze periode in onderling overleg bepalen, of ze
een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat vermeld.
Dit geldt voor alle wedstrijden, inclusief die in de categorie A.
Wanneer verenigingen er samen niet uitkomen, blijft het schema vanzelfsprekend leidend. Deze
nieuwe opzet wordt aankomend seizoen getest; op basis van de resultaten wordt gekeken, of dit in de
toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere competitie.

Pasen en Pinksteren
Dit seizoen worden er op tweede Paasdag geen (inhaal)wedstrijden ingepland. In het Paasweekend
worden alleen op zaterdag en zondag wedstrijden gespeeld. Ook op tweede Pinksterdag plant de
KNVB geen wedstrijden in. Alleen voor zaterdag 19 en zondag 20 mei staan er wedstrijden op het
programma. In het Pinksterweekend wordt het voorlaatste competitieprogramma van het seizoen
gespeeld.
Voor zowel de categorie A als de categorie B geldt dat voor alle teams de laatste twee volledige
wedstrijdprogramma’s in principe op dezelfde datum worden vastgesteld. Voor de mannen eerste
teams (zaterdag- en zondagvoetbal) alsook de vrouwen Topklasse, Hoofdklasse en eerste klasse geldt
dat de laatste twee volledige wedstrijdprogramma’s in principe op dezelfde datum en op een gelijk
aanvangsuur worden vastgesteld.

Verplaatsen van wedstrijden (datum en/of tijd)
Categorie A
Met uitzondering van de hierboven genoemde flexibele winterstop mogen wedstrijden in de categorie
A in onderling overleg tussen beide teams alleen worden verplaatst naar een datum, gelegen vóór de
oorspronkelijke wedstrijddatum.
Verenigingen kunnen tot acht dagen vóór de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink
eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de
betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van
de standaardteams heren en vrouwen tot en met de eerste klasse, en alle divisiewedstrijden in het
jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen achteraf via de wedstrijdwijzigingen bericht. Binnen acht
dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de
competitieleider.
Categorie B
Wedstrijden in de reeksen die zijn vastgesteld in de periode van 23 september t/m 31 december,
mogen in onderling overleg worden verplaatst, maar moeten wel in deze periode worden gespeeld.
Voor volledige competities geldt de periode van 23 september t/m 31 januari. Wedstrijden die zijn
vastgesteld in de periode van 01 januari t/m 01 juni, mogen in onderling overleg worden verplaatst,
maar moeten wel zijn gespeeld vóór de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De
onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.
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Verenigingen kunnen tot acht dagen vóór de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink
eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de
betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie B. Alle betrokkenen
krijgen achteraf via de wedstrijdwijzigingen bericht. Binnen acht dagen kan een wedstrijd alleen in
onderling overleg worden verplaatst en met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van
een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

Digitaal verplaatsen van wedstrijden
Sinds vorig seizoen is het mogelijk om wedstrijden digitaal te verplaatsen. Deze regeling is dit seizoen
uitgebreid met de mogelijkheid om wedstrijden te verplaatsen naar zogenaamde inhaalweekenden.
Wedstrijden kunnen worden aangepast, zodra ze definitief door de KNVB zijn vastgesteld, i.e.
ongeveer drie weken voorafgaand aan de wedstrijddag. De in Sportlink Club roze gekleurde
wedstrijden kunnen derhalve niet worden aangepast.

Snipperdag categorie B
Verzoeken tot vrijstelling door de inzet van een snipperdag worden in de periode van de
competitiestart tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor
wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld - met een maximum van één wedstrijd per seizoen per
team. Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag, kan alleen in behandeling worden
genomen, indien dit verzoek vóór dinsdag 12:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd bij het betreffende
steunpunt ligt. Voor een bekerwedstrijd kan geen snipperdag worden aangevraagd.

Bekerwedstrijden
Er wordt gespeeld in verschillende categorieën en groepen, waardoor er geen sprake is van een
standaardplanning. De planning van het bekertoernooi kan dan ook per categorie/bekergroep
verschillen. Door de beperkte inhaalmogelijkheden is de kans groot dat later in het seizoen
(beker)wedstrijden midweeks moeten worden gespeeld. Om het bekertoernooi voor alle partijen
prettig en soepel te laten verlopen, is ons verzoek aan de verenigingen hieraan mee te werken en mee
te denken.

Domineren DUEL 1:1 door het
aanleren van techniek = Rode draad
Jeugdvoetbalopleiding V.V. Cabauw
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Partijspel 2 : 2 lijnvoetbal
Organisatie:
-

8 spelers per veld
Veld: 12 x 20 meter

Materiaal:
-

6 ballen
12 dopjes/pylonen
4 rode hesjes

Spelverloop:
©
©

Spelers met bal proberen de bal via samenspel en/of individuele acties over de
achterlijn te dribbelen en in het scoorvak stil te leggen.
Verdedigers proberen dit te voorkomen.

Spelregels:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Het spel begint met een dribbel vanaf de achterlijn.
Bal uit: indribbelen of inpassen vanaf de zijlijn.
Hoekschop: bal indribbelen of inpassen vanaf de hoekpunt.
Behaalde punten onthouden.
Na ieder wedstrijdje krijgt men een andere tegenstander.
Bij een oneven aantal spelers wordt er één drietal geformeerd.
Telkens wanneer het spel ‘dood’ is (uit, achter, doelpunt), wordt er in het drietal
doorgeschoven.

Veranderingen:
•

Veld vergroten/verkleinen.

Rinus, de online-assistent trainer!
Rinus is de digitale assistent-trainer die deel uitmaakt van KNVB ASSIST, het kennisplatform voor
bestuurders, scheidsrechters en trainers. Deze online tool biedt trainers gratis toegang tot honderden
oefeningen en kant-en-klare trainingsschema’s, gefilterd op leeftijd en gekoppeld aan verschillende
doelstellingen.
Rinus is voortdurend in ontwikkeling. Het platform wordt daarom in de komende periode aangevuld
met nieuwe oefenvormen en meer specifieke kennis. Zo gaat elke trainer met voldoende uitrusting het
trainingsveld op.
Rinus is te bereiken via http://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/actueel/hoe-werkt-het .
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Is trainen/coachen bij V.V. Cabauw iets voor jou?!
Er veel mensen zijn die kunnen zeggen dat een voetbalspeler of team niet goed speelt.
Er zijn echter veel minder mensen die kunnen zeggen, waarom het niet goed speelt.
Maar er zijn nog veel minder mensen die kunnen zeggen, wat er moet gebeuren om het
team beter te laten spelen.
Hulde aan de trainer/coach die de voetbaloplossing ziet én kan overbrengen!

Is trainen/coachen bij V.V. Cabauw ook iets voor jou?
Wij vernemen graag van jou!

(Jeugd)leden V.V. Cabauw op zoek naar een
(maatschappelijke) stageplaats voor school?
V.V. Cabauw biedt aan jeugdleden, die via de school een (verplichte) stageplaats zoeken om
praktijkervaring op te doen, een (tijdelijke) plaats binnen de jeugdafdeling aan. Wij zijn gaarne bereid
onze aanwezige kennis en ervaring te delen met desbetreffende jeugdleden.
Ter informatie: momenteel lopen er al meerdere (jeugd)leden stage binnen V.V. Cabauw.
Voor meer informatie over het bovenstaande kunnen (jeugd)leden én school contact opnemen met
VTC-lid Henry Lieshout, telefoon 0348-753336.
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Want er is binnen onze mooie club - met zoveel bruisende ideeën en
initiatieven - gelukkig nog veel te doen om de positie en identiteit van V.V. Cabauw als
voetbalorganisatie in een veranderende maatschappelijke omgeving te blijven versterken!

Medische begeleiding (verzorging)
Om de speelvoorwaarden zo optimaal mogelijk te krijgen, is het - naast het verbeteren van het
voetbalniveau - ook noodzakelijk dat de medische begeleiding (verzorging) goed is geregeld.
Binnen V.V. Cabauw is er momenteel een vacature inzake het aanspreekpunt. Wij hopen binnen
redelijke termijn deze vacature in te vullen.

(Vereniging)scheidsrechters gezocht!
V.V. Cabauw is op zoek naar personen die als scheidsrechter willen fungeren tijdens thuiswedstrijden
van de lagere seniorenteams op zondag en/of de jeugdelftallen op zaterdag.
Het volgen van een scheidsrechter cursus behoort tot de mogelijkheden.
Ben jij of ken jij iemand die deze belangrijke taak bij V.V. Cabauw wil uitoefenen?
Aarzel dan niet om zelf contact op te nemen met of je geïnteresseerde kennis te laten informeren bij
onze coördinator scheidsrechters Senioren t/m J- en M O’13 pupillen Joop Overbeek.
Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0348-552006, e-mail: joopencarla@gmail.com.
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Ken je als (kader)lid van V.V. Cabauw:
een jongen of meisje vanaf 4 jaar,
een man of vrouw,
die een uitdaging aandurft,
gebruik wil maken van een goede (jeugd- en senioren)voetbalopleiding,
én graag voetbalt?
Schroom dan niet om hem/haar over de vereniging te informeren en laat hem/haar, als hij/zij
geïnteresseerd is, contact opnemen met:
Technisch coördinator senioren (ad-interim) Bjorn Sluijs. Hij is te bereiken onder
telefoonnummer 06-46324387, e-mail: tjcvvcabauw@gmail.nl.
Of
Technisch coördinator J- en M O’19 t/m J- en M O’14-junioren Bjorn Sluijs. Hij is te bereiken
onder telefoonnummer 06-46324387, e-mail: tjcvvcabauw@gmail.nl.
Of
Technisch coördinator J- en M O’13-pupillen tot en met de Cabauwters Robert Vermeulen. Hij is
te bereiken onder telefoonnummer 0348-552023, e-mail: robert.maris@kpnplanet.nl.
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Winnaars of verliezers binnen het voetbal?
•
•
•
•
•
•

Winnaars zijn een deel van de oplossing / Verliezers zijn een deel van het probleem.
Winnaars hebben een plan / Verliezers hebben een excuus.
Winnaars doen dingen gebeuren / Verliezers wachten tot iets gebeurt.
Winnaars zeggen ‘mogelijk’ / Verliezers zeggen ‘moeilijk’.
Winnaars willen geluk / Verliezers willen gelijk.
Winnaars zijn er zijn er behoudens zeer bijzondere omstandigheden / Verliezers zeggen
gemakkelijk af, als het hun wel of niet uitkomt.

In iedereen zit een winnaar: het is een kwestie van willen!
Wat kies jij als voetballer/voetbalster van V.V. Cabauw? Winnaar of Verliezer ….
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